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1. — GEÇEN TUTANAK OZETÎ 

Birinci Birle§im 
T. C. Millî Birlik Komitesi Üyesi Özdilek 

Fahri, Devlet Başkanı ve Başbakan Orgemeral 
Gürsel Cemal'in, Kurucu Meclis açış nutkunu 
irat ettiler. , $ 

Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip Kâtip 

özdilek Fahri Aysan Şevki Alev Coşkun 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Dev

letleri Hükümetinin bir teşekkülü olan Export -
împort Bank Of Washington (Eximbank) ara
sında imzalanan (157 943 000) liralık İstikraz 
Anlaşmasının tasdikine dair kanun tasarısı 
(1/36) (Dışişleri Komisyonuna) i: 

2. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşek
külü olan Export - împort Bank ile Hükümeti
miz ve Orman Umum Müdürlüğü arasında ak
dedilen 4 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısı (1/37) (Dışişleri 
Komisyonuna) 

3. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşek
külü olan Export - împort Bank ile Hükümeti
miz ve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ara
sında akdedilen 5,5 milyon dolarlık istikraz An
laşmasının tasdikine dair kanun tasarısı (1/38) 
(Dışişleri Komisyonuna) 

4. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşek
külü olan Export - împort Bank ile Hükümeti
miz ve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ara
sında akdedilen 1 milyon dolarlık istikraz Anlaş
masının tasdikine dair kanun tasarısı (1/39) 
(Dışişleri Komisyonuna) 

5. — Nükleer Enerji Sahasında hukuki mesu
liyete dair Sözleşmenin tasdiki hakkında kanun 
tasarısı (1/40) (Dışişleri Komisyonuna) 

6. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşek
külü. olan Export - împort Bank ile Hükümeti
miz ve Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Umum 
Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon dolar
lık istikraz Anlaşmasının tasdikine dair kanun 
tasarısı (1/41) (Dışişleri Komisyonuna) 

7. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşek
külü olan Export - împort Bank ile Hükümeti
miz ve Etifoank Umum Müdürlüğü arasında ak
dedilen 1 731 200 dolarlık istikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair kanun tasarısı (1/42) (Dışişleri 
Komisyonuna) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kı-
rallığı arasında aktedilen Kültür Anlaşmasının 
tasdiki haitokmda kanun tasarısı (1/44) (Dışiş
leri Komisyonuna) 

9. —̂  «Ziraî maddeler Ticaretinin geliştiril
mesi ve Yardımlaşma» hakkındaki muaddel 
Amerikan kanununun hükümleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında akdolunan 
22. Aralık 1959 tarihli Anlaşmanın tasdikine 
dair kanun tasarısı (1/45) (Dışişleri Komisyonu
na) 

Rapor 

10. — 1961 yılı Bütçe»kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/3) (Gündeme) 
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BÎRÎNCÎ OTUKUM 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 
KÂTÎPLER : Kitapçı Şahap, Aksoyoğlu Refet 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Muhterem üyeler, Kurucu Mec
lisin ikinci toplantısı münasebetiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, celseyi 

açıyorum. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara ve îstanbuh vilâyetlerine şâmil 
olmak üzere ilân edilmiş olan Sıkıyönetimin üç 
ay daha uzatılması hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/32) 

BAŞKAN — Muhterem üyeler, Hükümet 
Başkanlığından Kurucu Meclise gönderilen ve 
Bakanlar Kurulunca karar altına alman 1 Mart 
1961 tarihinden itibaren Sıkıyönetimin üç ay müd
detle uzatılması hakkındaki hükümet teklifini 
okutuyorum. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Millî Birlik Komitesinin 19 numaralı tebli

ğliyle Ankara ve İstanbul vilâyetlerine şâmil 
olmak üzere ilân ve 29 . 9 . 1960 tarihli ve 17 
sayılı karariyle d e l Mart 19'81 tarihine kadar 
devamı tensibedilmiş bulunan Sıkıyönetimin bu 
tarihten itibaren 3 ay müddetle yeniden uza
tılmasını Kurucu Meclise arzı, Bakanlar. Kuru
lunca 3 . 2 . 1961 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

İçişleri Bakanı izahat verecek mi? Bakan 
SÖ2 istemiyor. 

Konuşacak hatipler var mı? 
Lehte ve aleyhte olmak üzere üçer kişiye 

söz vereceğim. 

KIRKER ENENVER — Muhterem arkadaş
lar, bendeniz usul hakkında söz almış bulunu
yorum. Kurucu Meclis İçtüzüğünün 26 ncı mad
desinde; bütçe müzakereleri süresince, birleşik 
toplantıların gündemine, hakkında, öncelik ka
rarı verilenler dışında her hangi bir madde 
alınamaz, diye hüküm vardır. Böyle bir karar 
varsa görüşülmesinde mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?... Hü
kümet teklifini reyinize arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... İttifakla kabul edil
miştir. 

Efendim, bir arkadaşımız, 26 ncı maddeden 
bahsettiler. Her iki başkan bu madde üzerinde 
dikkatle durduk. Kurucu Meclisin mesaisinde 
riayete mecbur olduğumuz hususları birlikte 
müzakere ve tetkik ettik. Arkadaşlarımıza da
ğıtmış olduğumuz mesai plânlarında da görü
leceği gibi, bu mevzu için bir saatlik bir müd
det bıraktık ve ondan sonra bütçe müzakere
lerine başlamayı kararlaştırdık. 

Bu mevzu Yüksek Heyetiniz tarafından daha 
evvel kabul edildiği için saat 11 de bütçe mü
zakerelerine başlamak üzere celseyi tatil edi
yorum. (Devam edelim sesleri) 

Arkadaşlarımız, devam arzusunda bulunu
yorlar. Devam edilmesini istiyen arkadaşlar 
lütfen işaret etsinler... İttifakla müzakereye de
vam kabul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/3) 

BAŞKAN — Kurucu Meclisin muhterem 
üyeleri, 1961 yılı bütçe müzakerelerine başla
mak üzere oturumu açmadan evvel müzakere
lerin cereyanı mevzuunda malûmat arz edece
ğim: 

Yüksek malûmları olduğu gibi, bütçeyi mü
zakerede ikmal için, 20 Şubattan 27 Şubata ka
dar 8 günlük bir zamanımız vardır. 

Kurucu Meclis İçtüzüğünün 27 nci maddesi
ne göre Başkanlıklar arasında yaptığımız plân
lamaya göre, 20 Şubat gününü Maliye Bakanı 
ile söz istiyen hatiplerin konuşmasına tahsis 
mecburiyeti hâsıl oldu. 

Söz istiyen hatip arkadaşlarımızın söz için 
istedikleri müddet beş saat sürecektir. 

23 Şubat Perşembe günü birleşik toplantı 
yapılmıyacaktır. O gün bütçe ile alâkalı bâzı 
kanunların müzakeresine tahis edilecektir. Tem
silciler Meclisi ve Millî Birlik Komitesi kanun
ları müzakere edecektir. 

27 Şubat Pazartesi günü de Bütçe Kanunu
nun taSarısı müzakereye tahsis edilmiştir. 

Geriye bakanlıklar bütçeleri için beş günü
müz kalmıştır. Her gün 10 saat görüşüleceğine 
göre 50 saat müddet zarfında bakanlıklarla mül
hak bütçelere bir saati mütecaviz zaman tefriki 
icabedecektir. Takdir buyururlar ki, bâzı bütçe 
mevzuları üzerinde daha fazlaca müddet ayır-*' 
mak lâzımgelecektir. 

içtüzüğün 29 ncu maddesine göre her büt
çenin müazakeresini mütaakıp fasılların okun
ması ve oylanmasına geçilecektir. 

Muhtelif bütçelerde en kısa faslın üç daki
kada, en uzununun da 12 dakikada okunmasını 
ikmal edebileceğimize göre her bütçe için tef
rik edilen zamanın sonunda bu müddeti kazan
mak ve oylamak üzere ayrıca bir zaman tef
riki lâzımgeldi. 

Bu icap yüzünden bütçeler için konuşmak 
arzusunu izhar eden muhterem arkadaşlarımızın 
bu imkânı Başkanlık Divanına serbest bırakma
sı zarureti bedihidir. Bütçeler için tesbit ettiği-

(1) 2 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 

miz zaman bölümünü aşmamak üzere konuşma 
müddetinin bittiği ve fasıllara geçileceği bilgi
lerine açıklanacaktır. 

Bütçe müzakerelerinde söz istiyen hatiple
rin miktarı artık olursa arkadaşlarımızın irşat
larından müstağni kalmamak ve fakat zamanı 
da aşmamak için konuşma müddetinin tahdidi
ne de zaruret hâsıl olabilicektir. 

Başkanlık Divanının hazırladığı müddet plâ
nı içinde bütçeyi ikmal edebilmek üzere hatip
lerin miktarı daha çok artarsa müddet kısılma
sı hususunda tasvipleriniz alınacaktır. 

Müzakereye başlamadan keyfiyeti arz edi
yorum. 

Bütçe müzakerelerine başlıyoruz. 
Söz, Sayın Maliye Bakamnındır. 
MALÎYE BAKANr KEMAL KURDAŞ — 

Kurucu Meclisin sayın üreleri : 
1961 malî yılı bütçeleri, Bütçe Komisyonu

nuzun titiz ve vukuflu tetkiklerinden geçtik
ten sonra tâyin edilmiş olan müddeti içinde yük
sek huzurunuza getirilmiş bulunuyor. 

, Muhterem Bütçe Komisyonu üyelerine, tet
kikleri sırasında vâki tenkidlerinden; pek vu
kuflu müdahale ve irşatlarından dolayı Yüksek 
Heyetinizin huzurunda teşekkürlerimi arz et
mek isterim. 

Tetkiklerinize arz olunan bu bütçe, meşum 
bir politikanın yıkıntıları altında kalan memle
ket iktisadiyatının ve sosyal bünyesinin yarala
rının tedavisine başlamak gibi çok ağır bir va
zife yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Komisyonunuz tarafından tasvibolu-
nan şekliyle 1961 malî yılı bütçelerinin, kat
ma bütçeler dâhil masraf yekûnu 9 021 363 258 
liraya baliğ olmaktadır. Bu rakamın umumî 
muvazeneye dâhil dairelere taallûk eden kısmı 
8 663 703 067 liradır. 

Genel bütçenin 1961 malî yılı için tahmin 
olunan varidatı yekûnu, aynı miktarda yani 
8 663 703 067 liradır. 

Böylece; yüksek tetkiklerinize arz olunan 
1961 malî yılı bütçesi, tam bir muvazene için
de tanzim olunmuş bulunmaktadır. Gelir ka
lemlerinin büyük bir hassasiyetle ve muhafa
zakâr ölçülerle takdir edildiği, masraf kalem
leri • arasında da ehemmiyetli miktarda borç 
ödemeleri bulunduğu ve umumî muvazeneden 
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i İktisadî Devlet Teşekküllerinin açıklarına tah
sis edilmek üzere 227 milyon liralık bir yar
dım yapıldığı nazara alınırsa, 1961 bütçesinin 

' muvazeneli vasfı yanında ekonomimizde istik
rarı daha da sağlamlaştırıcı bir hüviyet taşı
dığı kendiliğinden tebellür eder. 

1961 malî yılı genel bütçesinin masraf ye
kûnu 1960 yılma nazaran % 17 nispetinde 
1.236 milyon liralık bir artış irae etmekte
dir. Bu artışın 796 milyon lirası earî masraf
larda meydana gelmiştir. 442 milyon lirası ise 
yatırım masraflarında olmuştur. 1961 malî yılı 
bütçesinde yatırım tahsisatının yekûnu 2,703 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu yatırım 
haemı, bugüne kadar memleketimiz bütçelerin
de yatırımlar için derpiş olunan en yüksek sar
fiyat seviyesini temsil eder. 

2 milyar 703 milyon liraya baliğ olan 1961 
bütçe yılı yatırımları 1960 malî yılı yatırımla-

• rmdan % 19,5 nispetinde 442 milyon lira fazla 
bulunmaktadır. 

Buraya. kadarki izahatımda belirttiğim üze
re 1961 yılı bütçesi bir taraftan muvazeneli ve 
emniyetli bir vasıf ^taşımakla beraber aynı za
manda bugüne kadar bütçelerimizde vâki en 
büyük yatırım seviyesine erişebilmiş bir bütçe 
olmuştur. 1961 yılının eski yıllara nazaran mü
him artış gösteren yatırım sarfiyatında, baş
lanmış işlerin bitirilip, bir an evvel istihsale so-
.kulmasma ön plânda ehemmiyet verilmiştir. Ya
tırım masraflarının muhtelif yatırım mevzula
rı arasında dağılmasında da millî iktisadiyatı
mızın temelini ve istikbal için ümidini teşkil 
eden ziraat, sanayi ve millî eğitim sektörleri 
bilhassa ön plânda ele alınmıştır. 

1961 malî yılı bütçelerinde ziraî sahadaki ya
tırımlara ayrılan miktar 658 milyon lira olup bu, 
1960 yılı yatırımlarından % 25 nispetinde 134 
milyon lira fazla bulunmaktadır. 

Sanayi sahasına ayrılan yatırımlarda geçen yı
la nazaran % 75 nispetinde 106 milyon lira bir 
artış göstermektedir. Bu sahaya ayrılan yatırım
lar arasında, Ereğli'de kurulmakta olan ve dış 
finansmanı büyük dostumuz Amerika Birleşik 
Devletlerince temin edilmiş bulunan 2 nci Demir 
ve Çelik Sanayiinin bu yılki dahilî finansman 
ihtiyaçları da dâhildir. 

INJillî istihsalin yegâne ve hakiki unsuru insan 
zekâsı ve insan emeğidir. Bu emeğe âzami verimi
ni temin etmek üzere kültür sahasına yapılacak 
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yatırımlar, bidayeten istihsal üzıerinde ani tesir 
icra ediyor görülmemekle beraber, istikbalde mil
lî istihsalin gelişmesinin en büyük teminatını teş
kil ederler. Bu mülâhaza ile Millî Inkilap Hükü
meti, 1961 yılında Millî Eğitim sahasında geniş 
bir seferberliğe girişmeye karar vermiş ve 1961 
yılı bütçesinde Millî Eğitime, geçen yıla nazaran 
% 36 nispetinde 369 milyon lira fazla bir tahsis
te bulunmuştur. 

Ziraat, sanayi ve millî eğitime geniş ölçüde 
yapılan yeni yatırımlara muvazi olarak 1961 büt
çesiyle diğer sahalara da yeni tahsisler ve yatı
rımlar yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Astsubay, subay, memur, hizmetli ve ıemeklile-

rimizin içinde bulundukları hayat şartlarının güç
lüğünü izaha lüzum görmüyorum. 

Tetkiklerinize arz olunan 1961 bütçesinde; 
katlandıkları ekonomik zaruretlere rağmen vatan, 
hürriyet ve cumhuriyet ideallerini ayakta tuuta-
bilmiş olan bu zümrenin gelirlerine de bir mik
tar zam yapılmasını derpiş etmiş bulunmaktayız. 

Ordumuzun nüvesini ve milletimizin özünü 
teşkil eden kahraman erlerimize halen ayda 31 
kuruş harçlık verildiği yüksek malûmlarıdır. 1961 
bütçesinde ailelerini ve köylerini terk ederek se
ve seve vatan müdafaasına hazırlanmaya koşan 
erlerimizin harçlıklarının da 10 liraya çıkarılma
sını derpiş ettik. Bu miktarlar, onların asîl duy
gularının ve fedakârane hizmetlerinin karşılığı 
değil, sadece kendilerine karşı duyduğumuz min
net ve takdir hislerinin naçiz bir ifadesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; hulâsa edilirse 1961 
yılı bütçesi, yüksek bir yatırım seviyesiyle, baş
lanmış olan işlerin bir an evvel istihsale sokulma
sını ve memlekette iş hacminin artırılmasını he
def ittihaz (eden yüksek seviyede muvazeneli bir 
bütçe olarak .tanzim edilmiştir. Millî iktisadiyatı
mızın temelini ve iistikbal için gelişmesini temin 
etmek üzere ziraat, sanayi ve kültür sahasına en 
geniş ölçüde yatırımlarda bulunulmuştur. Bunun 
yanında 1961 bütçesi sosyal adaletin imkânlar nis
petinde tekrar teessüsüne teveccüh etmiş bir büt
çedir, Bu görüşle, ordu mensuplarımızın memur 
ve emeklilerimizin maaşlarında da mâkul ayarla
malar yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1961 malî yılı bütçesi, niçin, yukarda belirli 

noktalarını verdiğimiz vasıflarla tanzim edilmiş
tir?. 
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Yüksek malûmları olduğu veçhile, bütçe, bir 

Hükümetin gelecek bir yıl içindeki faaliyetlerini 
çerçeveliyen bir doküman olup bir memleketin 
iktisadî siyasetini en müessir ve başlıca vasıta
larından biridir. 

Memleket ekonomisinde hayatî bir mevkii olan 
bütçenin, ekonominin içinde bulunduğu şartlar, 
muhtelif sektörlerdeki inkişaflar, sektörlerin bir
biriyle alâka ve münasebetleri ve nihayet millî 
ekonominin dış âlemle münasebetleri hassasiyetle 
göz önünde bulundurularak hazırlanması lâzım
dır. 

1961 bütçesinin ihzarında, yukarda ana hat
larını belirttiğim görüşten mülhem olunmuştur. 
Bu bütçe, bir taraftan dış âlemdeki gelişmelerin 
millî ekonomimiz üzerindeki akisleri diğer taraf
tan da ekonomimizin bugünkü durumu ve ekono
mimize 1961 yılı içinde verilmesi arzu edilen ye
ni ve ferahlatıcı istikametler nazarı itibara alma-

. rak hazırlanmıştır. 
Şimdi müsaadenizle 1960 yılında dünya eko

nomisinin seyrine, Türk iktisadiyatının son 10 yıl
daki gelişmesine ve mâruz kaldığı tahribata ve 
ekonomimizin 27 Mayıs 1960 daki durumuna kı
saca temas edeceğim. 

1960 yılında dünya ekonomisi : 
Son 10 yıl içinde hür memleketler iktisadiya

tının seyrinde karakteristik vasıf, bu memleket
lerde istihsal ve iş hacminin süratli gelişmeler 
göstermesi ve fert başına düşen millî gelir hisse
sinde mühim tezayütler olmasıdır. Dahilî eko-
nomilerdeki bu genişleme yanında dünya tica
retinde de 10 yıl içinde % 80 nispetine varan bir 
artma olmuştur. Mühim bir kısım az gelişmiş 
memleketlerde dünya ticaretindeki bu artışa ka
tılmış olmakla beraber, artışın en mühim bir kıs
mı maalesef ileri memleketleri hissesine düşmüş 
bulunmaktadır. Türkiyemiz ise, son 10 yılda 
dünya ticaretinin artışına hiç iştirak edememiş 
ve ihracatımız 320 milyon dolarlık bir seviyede 
donup kalmiştır. Dünya ticaretinde az gelişmiş 
memleketler hissesinin ndspî tenakusunda rol 
oynayan başlıca âmil, Kore Harbi konjonktürü
nün müsait tesirlerinin kaybolduğu 1952 yılın
dan itibaren mamul madde fiyatlarının yüksel
mesine mukabil, hammadde fiyatlarında devamlı 
bir düşmenin kaydedilmiş olması, yani dış tica
ret hadlerinin iktisaden az gelişmiş memleket
ler aleyhine dönmüş bulunmasıdır. 
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Dünya hammadde istihsalinde vâki artışla

rında inzimamı ile ticaret hadlerindeki bu dü
şüş, hammadde piyasalarında az gelişmiş mem
leketler arasında şiddetli bir rekabetin doğması
na sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

1960 yılında yukarıda ana hatlarını belirtti
ğimiz son 10 yıllık gelişmenin aynı istikametler
de devam ettiğini gösterir endeksler vardır. 1960 
yılında başlıca batı memleketlerinde istihdam 
hacmi artarak işsizlik azalmış, sınaî istihsal en
deksleri de ehemmiyetli artışlar kaydetmiştir. 
Bu yılın bir özelliği, iktisadî gelişmenin sert ve 
cezrî tedbirlere baş vurulmaksızın fiyat istikrarı 
içinde sağlanmış bulunmasıdır. Ekonomilerde 
prodüktivite artışı sayesinde ücret seviyelerinin 
yükselmiş olmasına rağmen, fiyat ve geçim en
deksleri genel olarak müstakar kalmıştır. Diğer 
taraftan dünya ithalât ve ihracat hacminin 1960 
yılında da eski temposu ile geliştiğini gösterir 
ciddî emareler mevcuttur. 

1960 yılının dünya ekonomisi bakımından 
Önemli bir özelliği de Amerika Birleşik Devlet
lerinin döviz ve altın kaybının devam etmesine 
karşılık Batı Avrupa'nın sanayileşmiş memle
ketlerinin dış tediye vasıtalarında fazlalık sağ
lamalarıdır. 

Böylece; İkinci Dünya Harbinden sonraki ilk 
10 yılda dünya dış ticaretinde mühim tahdit edi
ci bir unsur olarak ortaya çıkan dolar darlığı 
kaybolmuş, yerini aksi istikamette bir vaziyete 
bırakmıştır. Amerikan tediye muvazenesindeki 
açık diğer memleketlerden farklı olarak ticaret 
muvazenesinden * doğmamaktadır. 1960 yı
lında Amerikan ihracatının artmasına ve ticaret 
muvazenesinin evvelki yıllardan da daha büyük, 
lehte bir vaziyet arz etmesine rağmen, iktisaden 
az gelişmiş memleketlere yardım ve müşterek sa
vunma masrafları ve bunlardan daha mühim 
olarak da kısa vadeli sermayelerin Avrupa kam
biyo sistemlerinin konvertibiliteye geçmeleri ve 
yüksek faiz hadleri sebebiyle bu memleketlere 
akmaları yüzünden büyük dostumuz Amerika 
Birleşik Devletleri altın rezervlerinde mühim 
kayıplara mâruz kalmıştır. 

Şayanı işaret olan diğer bir nokta, tediye 
muvazenesindeki 'bu müşıküller yanında Ame
rika Birleşik Devletleri iç ekonomisjnde istih
dam^ hacminde de ümidedilen gelişmenin tahak
kuk edememesidir. Birleşik Devletlerin altın ve 
döviz kayıpları yanında bilhassa Batı Avrupa 
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memleketlerinin döviz rezervelerinde husule 
gelen artışlar, hür memleketler cemiasmda üc
retler, yatırımlar ve faiz politikalarında dalha 
sıkı 'bir (koordinasyonun zaruretini ortaya çı
karmıştır. Ayni zaruret Birleşik Devletlerin dış 
yardımları ile Batı Avrupa memleketlerimin ge
ri kalmış memleketlere yapacakları ve yapma
ları zaruri yardımlar arasında bir [koordinas
yon ve iştirak temini bakımından da şiddetle 
hissedilmektedir. 

Dünya ticaretinde ve tediyelerinde tahditle
rin azalmasına doğru 1950 yi taki'beden ilk 
yıllarda başlayan ve 1959 yılı s'onunda Avru
pa'nın başlıca 8 memleketinin paralarında fiilî 
konvertibilitenin tanınması ile en belirli safha
sına erişen hareket, genel olarak 1960 yılında 
da devam eylemiştir. Avrupa memleketlerinin 
paralamadaki fiilî konvertibilitenkı çok yakın
da hukukî olarak da teessüsü 'kuvvetle ümide-
dilmektedir. 

Böylece 1961 yılı bidayetinde Türkiye, dün
ya pazarlarında ihraç mallarına karşı şiddetli 
bir rekabetle karşılaşmakta ve dünya tediye 
sistemlerinde vuka gelen geniş ölçüde serbes
tiye müteveccih hareketlere iştiftk etmek üze
re ekonomisini yeni baştan teşkilâtlandırmak 
zarureti içinde bulunmaktadır. 

Dip'er taraftan memleketimizin Avrupa Müş
terek Pazarına katılması yolunda izhar edilen 
arzuda iktisadiyatımızın bir an evvel dünya 
standartlarına ve rekabet şartlarına uydurul
masını zaruri kılmaktadır. < 

Memleketimizde iktisadî gelişmeler 

Türkiye ekonomisinin son on yıllık seyri: 
Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'nin, bugün içinde bulunduğu şart

ları, 1961 bütçesine istikamet veren proplem-
leri layıki veçhile takdir edebilmek üzere şim-

• di dikkatimizi, memleket ekonomisinin son on 
yıldaki seyrine, bu devrede mâruz kaldığı ağır 
yıkıntıya ve bunun oluş sebeplerine ve geliş
mesine tevcih edebiliriz. 

1950 yılında Türk milletinim mukadderatı, 
dünyaya örnek serbest ve tertemiz bir seçimle 
Demokrat Parti iktidarına devredildiği zaman, 
Türkiye kuvvetli bir altın ve döviz rezervine 
sahip, dış itibarı yerinde ve parası Dünya Kam
biyo ve pazarlarında en sağlam paralar arasın
da telâkki edilen bir memleket idi. 

1961 0 : 1 
Büyük Atatürk 'ün liderliğinde ve işaret et

tiği yolda İstiklâl Zaferini 'ta'kibeden 27 yılda 
memleketimiz eğitim, teknik sahalara ve enf-
ras'trüktür tesislerine geniş yatırımlar yapmış 
ve bütün bu yatırım hamlesini dıştan ehemmi
yetli (hiçbir yardım görmeden sırf kendi menabii 
ile tahakkuk ettirilebilmek imkânını bulabil-
mıştı. 

îkinci Cihan Harbine fiilen girilmemek su
retiyle de büyük emeklerle inşa edilmiş bu ge
lişme potansiyeli, bütün dünyayı kasıp kavuran 
bir fırtınanın tahribatından masun tutulmuştur. 
îkinci Cihan Harbini takibeden devrede memle
ketimiz, hemen hemen bütün dünya iktisadiyat-
çılarmın süratli bir gelişmeye hazır ve namzet 
gördüğü talihli birkaç geri kalmış memleket
ten biri addolunuyordu. 

Demokratik inkılâbın ruhlarda uyandırdığı 
şevk ve imanla milletimizin içerisine girdiği kal
kınma heyecanı da iktisaden ileri atılmamız için 
lüzumlu mânevi havayı getirmiş bulunuyordu. 
Diğer taraftan 1948 den. itibaren memleketimiz, 
tarihinde ilk defa olarak iktisadî-kalkınması ve 
istikrar içinde gelişmesi için dost memleketler
den ehemmiyetli yardımlar almaya başlamıştı. . 
1950 den itibaren, bu yardımların çok geniş öl
çüde artması ihtimali muvacehesinde, memleke
timizin en kısa bir zamanda hakikî bir kalkın
ma yoluna gireceğine dair beslenen ümitler daha 
da kuvvetleniyordu. 

Gerçekten 1950 - 1960 devresinde memleketi
miz 891 milyon doları hibe, 851 milyon doları 
da kredi olmak üzere dışardan ceman 1 milyar 
,742 milyon dolarlık yardım elde etmiştir. 

Bu' miktar elde olunan yardımların net ba
kiyesi olup; fiilen alınıp bir kısmı ödenen yar
dımların hakikî miktarı 2 milyarın üstünde bu
lunmaktadır. 

Bütün bu yardımlara rağmen 1950 bidaye- • 
tinde memleketimizin süratle kalkınması için bes
lenen ümitler tahakkuk etmemiş, Demokrat Par
ti idaresinin akıl ve havsalanın alamıyacağı he
sapsız ve plânsız politikası ile memleketimiz on 
yıl gibi kısa bir devrenin nihayetinde büyük 
tahribata mâruz bırakılmış ve hakikî foir ikti
sadî ve malî krize sürüklenmiştir. Böylece 1950 
den sonra memleketimizin süratle kalkınması 
için elde edilen pek iktisadî ve tarihî bir fırsat 
kaçırılmış olmaktadır. 

— 11 — 



B : 2 20.2. 
1950 - 1960 devresinde memleket iktisadiya

tının mâruz kaldığı büyük gerilemenin sebebini, 
Demokrat Parti idaresinin takibettiği hesapsız, 
plânsız şahsî kaprislerle kısa vadeli siyasî mak
satlara ve şahsî menfaatlere müstenit yatırım 
politikasında ve umumî olarak enflâsyonist ik
tisadî siyasetinde aramak lâzımdır. 

İktisat ilminin bütün ana prensiplerini in
kârla kısa devrede siyasî maksatlar uğruna cali 
neticeler almak peşinde koşan bu politika, her 
yıl Devlet bütçesinde, mülhak bütçeli idarelerde 
ve İktisadî Devlet Teşekküllerinde geniş açıklar 
vermekten çekinmemiştir. 

Kredi politikasında da iktisadî şartlara ve 
icaplara asla uymıyan, çok defa küçük menfaat 
hesaplarından hareket eden zamansız ve yersiz 
gemişmelere girmekte tereddüt.gösterilmemiştir. 

Hemen hemen tamamı Merkez Bankasından 
karşılanan bu açıklar ve genişlemeler sebebiyle 
Merkez Bankasının kredileri 1950 bidayetindeki 
854 milyon liradan 1960 Mayısında 6 milyar 
653 milyon liraya çıkmış 8 misli artmıştır. 

Ayni devrede 1 044 milyondan 9 503 milyo
na çıkan ticarî banka kredilerinde de 9 misli bir 
artış vukua gelmiştir. Banka kredilerinde bu 
enflâsyonist şiddetli gelişme, bidayette hatalı ola
rak liberasyona götürülen bir dış ticaret rejimi
nin imkânlarından da faydalanarak şiddetli bir 
tediye muvazenesi açığına sebebiyet verilmiş; 
böylece bir taraftan Merkez Bankasında mevcut 
ve yekûnu 200 milyon dolara varan döviz ve al
tınlar tamamen kaybolur veya rehin edilirken 
diğer taraftan da hariçten ehemmiyetli borçlan
malara girilmiştir. Bu borçlar 1952 yılından iti
baren normal mahiyetini de kaybederek bu yıl
da Türkiye'nin dış ticaretinde yabancı ihracat
çılara zorla tahmil edilen ve ariere «Gecikmiş 
borç»» unvanı' ile anılan vadesiz ve bir mânada 
ticaret ahlâkına aykırı dış borçlar tekevvün et-

0 mistir. 
Bu borçların tekevvünü bir yandan dış tica

retimizi anormal istikametlere sevk ederken di
ğer taraftan memleketin 27 yılda büyük emek ye 
titizlikle dışta ihraz ettiği malî itibarının, telâfisi 
«Son derece müşkül tahribata mâruz bırakılmış
tır. 

Enflâsyonist iktisadî politikanın ve banka kre
dilerinde vukua gelen büyük artışların 1950 -
1960 devresinin ikinci yarısında görülen başlıca 
tezahürleri ise, dış tediye açıklarının devam et-
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mesi,*dış borçların artması ve dahilî ekonomide 
de para hacmında ve iç fiyatlarda büyük artış
lar meydana gelmesidir. 

1959 nihayetinden 1960 Mayısına kadar para 
arzı 5 misil artmış, toptan eşya fiyatları da 2,5 
misil bir artış göstermiştir. Bu enflâsyonist po
litika dahilî istihsal ve sanayiimizin verimsiz, 
maliyetleri yüksek ve kaliteleri itibariyle rekabet 
şartlarından mahrum sahalara teveccühünde pek 
müessir âmillerden biri olmuştur. 

1950 - 1960 devresinin hususiyetlerinin bir di- • 
geri de takibedilen enflâsyonist politikanın kaçı
nılmaz bir neticesi olarak fiyatlarda hüısule gelen 
artışlar yüzünden hayat seviyeleri büyük düşüş
lere mâruz kalan az gelirli büyük kütlelerin üze
rindeki tazyiki, tesirleri mahdut ve muvakkat ma
nevralarla hafifletmek üzere, zaman zaman ikti
sadî Devlet Teşekküllerinin maliyetlerinin altında 
satış yapmaya zorlanmaları olmuştur. 

Bu müesseselerin malî bünyeleri böylece bir 
taraftan suni bir fiyat politikası diğer taraftan 
imkânlarının çok üstünde plânsız ve siyasî mak
satlarla yapılan yatırımlarla devamlı bir tazyik 
altında bırakılmış ve binnetiee bu müesseseler 
büyük açıklar vermeye mahkûm edilmiştir. 

İktisadî politikasının hatalarını idrakte de
vamlı surette aciz gösteren Demokrat Parti hü
kümetleri, 1956 yılında Millî Korunma mevzua
tının gerisine gizlenerek fiyatları, istihsali ve 
mal arzım polis metodları ile kontrol sistemine te
vessül eylemiş ve bu suretle de memleket istihsa
line ve iktisad| hayatın moraline şiddetli darbeler 
vurulmuştur. Böylece 1956 -1960 devresinde eko
nomi, fiyat makanizmasınm kılavuzluğundan da ! 

mahrum edilmiştir. 
1950 - 1960 devresi enflâsyonist politikasının 

memleketin iktisadî hayatı yanında sosyal bün
yesi üzerinde de geniş tahribatı olmuştur. Kara
borsa ve karaborsa usulleri zorla iktisadî hayatı
mız üzerine bir damga gibi vurulmuştur. Fiyat
larda sipekülâtif yükselmeler, haksiz ve kalay ka
zançlara imkân verirken ve iktidar mensupları 
her mahalle birkaç milyoner yaratmış olmakla 
övünürken, emeği ve istihsalleri ile geçinen geniş 
vatandaş kütleleri, hayat seviyeleri ve yaşama 
imkânlarında tahammül edilemez zorluklarla 
fcarşıkarşıya bırakılmışlardır. 

Enflâsyonist politikanın sebebiyet verdiği dış 
tediye açıkları ve dâhilde vukua gelen fiyat yük
selmeleri muvacehesinde, her türlü iktisadî mâ-
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na ve hüviyetini kaybetmiş olan bir kambiyo ve 
dış ticaret sistemine de taassupla bağlı kalınarak; 
bir taraftan ithalâtta ithal lisansı alabilen muay
yen şahısların havadan para kazanmalarına im
kân verilmiş, diğer taraftan ihracatımız durgun
luğa mahkûm edilerek müstahsil kütlelerin hayat 
seviyelerinin yükselmesi, umumî istihsalin, geniş
lemesi imkânları selibolunmuştur. 

İMillî ekonominin içine düştüğü bu çıkmaz, 
1958 yılında artık iktidar mensuplarınca da in
kâr olunamıyacak bir safhaya eriştiğinden, Hü
kümet, yeni bir iktisadî gidiş parolası altında, 
bir istikrar programının ilânı mecburiyetinde 
kalmıştır. Bu istikrar programı 8 yıllık enflâs-
yonist politikanın, bizzat onun yürütücüleri ta
rafından da inkârı mahiyetinde olarak iktisat 
tarihimize geçmiş bulunmaktadır. F a k a t ' De
mokrat Part i (Programa tam mânası ile ayak 
uyduramayışı bir yana) bu istikrar programı
nın dahi genel mantık ve icaplarına göre hare
ket etmeye ancak bir yıl tahammül edebilmiş
tir. 1959 ortalarından itibaren tekrar enflâs-
yoncu politikaya dönükaüş, memleket iktisadi
yatı yeniden bu politikanın girdabına atılmıştır. 
Böylece 27 Mayısta inkılâp hareketi Türk eko
nomisini on yıllık bir tahribatın yıkıntısı için
de ihtilâçla kıvranır bir halde bulmuştur. 

Memleket iktisadiyatının 27 Mayıstaki duru
mu; bütün dünyaya, milletimizin bütün fertle
rine ve müstakbel nesillere ibret ve dehşet ve
recek mahiyette olan şu tabloyu arz etmektedir. 

1. Ağır bir dış borç yükü : 
Memleket 1950 - 1960 devresinde dostları

mızdan temin olunan 891 milyon dolarlık hibe 
yardımına rağmen 851 milyon dolarlık yeni bir 
borç yükü altına sokulmuştur. Bu borçların ye
kûnu, faiz taksitleri ile birlikte 1 milyar 366 
milyon dolara, yani -yıllık vasati ihracatımızın 
dört mislinden fazla bir yekûna baliğ olmakta
dır. 

Bu dış borçlar önümüzdeki 5 yıllık devrede 
hey yıl vasati 110 milyon dolardan^fazla bir 
taksit ödenmesini, diğer bir deyimle ihracat ge
lirlerimizin ortalama üçte birinin borç ödemele
rine tahsisini zaruri kılmaktadır. 

Şurası da kaydedilmeye değer ki, girilen 
borçların pek büyük bir kısmı, serbest döviz
lerle ödenmek ieabetmektedir. Bu bakımdan 
yıllık taksitlerin, tediye muvazenesinde, serbest 
döviz gelirlerimize tahmil ettiği yük, umumî ih-
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raç gelirlerimizin üçte bir nispetinden de bir 
hayli daha ağır bulunmaktadır. Halen dünyada 
bu şekilde ağır bir borç yükü altında boğul
muş hemen hemen bir başka ekonomi mevcut 
değildir. 

2. Başlanıp bitirilememiş binlerce proje : 
27 Mayısta İnkılâp Hükümeti; iç ve dış fi

nansmanı hiç düşünülmeden başlanmış fakat 
bir türlü bitirilmek imkânı bulunamamış 5 bine 
yakın yatırım projesi devralmıştır, öu projele
rin 1153 adedi iktisadî Devlet Teşebbüslerine; 
210 u belediye, özel idare ve bunlara bağlı mü
esseselere, geri kalanı genel bütçeye dâhil dai
relere taallûk etmekte ve bu işlerin ikmali için 
daha en az 15.2 milyar lirayı aşan bir iç ve dış 
finansmana ihtiyaç bulunmaktadır. 

Düşük iktidarın, memleket iktisadiyatında 
ve sosyal bünyesinde pek ağır zararlara mal ol
muş enflâsyonist iktisadî politikası, çok defa 
ca'lî bir yatırım hareketinin icapları olarak gös
terilmek istenmiş ve fakat girişilen yatırımlar; 
pek büyük ölçüde kısa vadeli siyasî menfaatle
rin ve hasis şahsî görüşlerin ilcasiyte ele alın
dıklarından bir türlü iktisadî gelişmemizde ve
rimli bir safhaya erişememişlerdir. 

27 Mayısta İnkılâp Hükümetini devralmak 
zaruretinde kaldığı beş bine yakın projenin mü
him bir kısmı da aynı şekilde hakikî verim im
kânlarından mahrum bulunmaktadır. Fakat 
üzerlerine bugüne kadar 4 milyara yakın bir 
masraf yapıldığından hiç olmazsa bir kısmının 
bitirilip kullanılır hale getirilmeleri de millî 
menfaatler yönünden bir zaruret haline gelmiş
tir. 

' 3. Büyük açıklarla kapanacak 1960 bütçesi: 
Düşük iktidarın 1959 yılının ikinci yarısın

da tekrar avdet ettiği şiddetli enfilâsyonist 
politikanın ve seçim, endişelerinin bir tezahürü 
olarak 1960 yılı bütçesi, efkârı umumiyeye ber
mutat «İstikrar programının icaplarına tama-
miiyle uygun ve denk olarak takdim edilmiş bu
lunmasına rağmen,» büyük açıklarla tanzim 
edilmiş bulunuyordu. 552 milyonluk karşılık 
paralardan dâhil olmak üzere 7 milyar 830 mil
yon lira olarak tanzim edilmiş olan bu bütçe 
için Hazinenin 1960 yılının ilk yarısında Mer
kez Bankasında 350 milyon liralık bir menabi 
temin ettiği nazara alınırsa, bütçedeki açığın 
cesameti kolaylıkla takdir olunabilir. Millî İn
kılâp Hükümeti âcil tedbirler 900 milyona ya-
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km bir açıkla kapanması mukadder bulunu
yordu. 

4. Büyük açıklarla işliyen İktliisadî Devlet 
Teşebbüsleri : 

1950 - 1960 devresinde ta'kibolunan sunî fi
yat politikasının, fuzulî ve sadece rey avcılığı 
maksadını güden yatırımlara inzimamı, Devlet 
iktisadî Teşebbüslerinin malî bünyelerini büyük 
zararlara mâruz bırakmış ve bu teşebbüslerin 
mühim bir kısmını 1960 Mayısında normal iş
letme ihtiyaçlarını karşılıyacak imkânlardan 
dahi mahrum blir hale getirmiştir. Aynı teşeb-
ibüslerin yatırım masraflarını ise, ya Devlet 
eliyle veya enfilâsyonist diğer membalardan fi
nanse etmek gerekmektedir. 

iktisadî Devlet Teşebbüslerinin 1960 yılı 
açıkları bidayette 2,5 milyar civarında tahmin 
edilmiştir. Bu muazzam açığın tesiri altında 
1960 yılında Devlet iktisadî Teşebbüsleri bir 
taraftan finansman müesseselerini tazyik, diğer 
taraftan tahsil ettikleri vergileri Devlete intikal 
etfjirmemek suretiyle günlük nakit ihtiyaçlarını 
temine gayret sarf etmişlerdir. 

5. Açıkla işliyen ve müzayaka içinde bulu
nan bir mahallî idareler maliyesi : 

1950 - 1960 devresi iktisadî siyasetinim yıkıcı 
tesirlerinden özel idare ve belediyeler de masun 
kalamamıştır. Bu idareler bir taraftan enflâs
yonist gidiş içinde normal gelirleri elâstilfiyet 
ve verimlerini (kaybederken diğer taraftan im-
ıkânlarınm çok üstünde masraflara zorlanarak, 
malî (bünyeleri telâfisi çok müşkül zararlara 
mâruz bırakılmışlardır. 

Milletin dikkatlinin gittikçe bozulan iktisadî 
ye sosyal şartlardan uzaklaştırılması maksadiy-
le girişilen gösterişçi bir imar hamlesi ve cez-
ibesi içinde, vatandaşın Anayasa ile teminat al
tına alınmış hakları çiğnenerek bedelleri öden
meden mal ve mülkleri ellerinden alınmış ve bu 
'hal, imar hamlesinin cali parlaklığı içinde unut
turulmak istenilmiştir. Bu suretle mahallî ida
reler verimini kaybetmiş gelir sistemlerine kar-
şılı'k azîm istimlâk bedelleri ve çeşitli sair mas
raflar altında kalmışlar ve büyük borçlar içine 
latılmışlardır. Bu borç yükünün yalnız istanbul 
Belediyesinde 365 milyon lira gibi mühim bir 
meblâğa baliğ olduğunu arz edersem mahallî 
idareler maliyesinin düşük iktidar tarafından 
içine itildiği çıkmazı Yüksek Huzurunuzda 
kısmen belirtmiş olabilirim. 
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6. Durgun bir iktisadî bünye ve dünyadaki 

nispî yerini kaybetmiş hareketsiz bir ihracat 
sektörü : 

Bidayette dıştan alman külli yardımların 
teşviki ve enfilâsyoncu gidişin geçici ilk tesir
leri içinde müsait ikim şartlarından da fay
dalanılarak gelişiyor gibi görünen memleket 
iktisadiyatı billâhara devamlı bir durgunluk 
içine düşmüş ve bu durgunluk çeşitli istihsal 
sektörlerinde bilhassa 1958 Ağustosunda giri
şilmek zaruretinde kalman istikrar politikası
nın tatbikatından, itibaren belirli bir hal al
mıştır. Millî iktisadiyatımızda 10 yılın tariba-
tından bilhassa zarar görmüş bir sektör olarak, 
ihracat ile alâkalı istihsal branşları zikredile
bilir. 

1950 - 1960 devresinde dünya ticareti % 80 
ne yakın bir artış gösterir ve bu gelişmeye muh
telif geri kalmış memleketler dahi iştirak eder
ken, Türkiye ihracatı 320 milyon dolarlık 
Mı- seviyede mahsur kalmıştır. 

.7- Kifayetsiz ve gayriâdil bir vergi siste
mi : 

27 Mayısta inkılâp Hükümeti; verimliliğini, 
umumiyet ve adaletini geniş ölçüde kaybetmiş 
bir vergi sistemi devralmıştır. 

1950 - 1960 devresinde Demokrat Parti ik
tidarı bir taraftan cali siyasî maksatlarla muh
telif gelir zümrelerine vergiden muafiyetler 
bahşederek vergi sistemimizde adaleti halel
dar edici ve kaçakçılığı teşvik edici büyük rah
neler açarken diğer taraftan mevcut vergile
rin ıslahı hususunda da hiçbir gayret göster
memiş, normal gelirleri artırmaktansa masraf
ları enflâsyonist kaynaklarla karşılamak yo
lunu tercih etmiştir. Böylece vergi sistemimi
zin gerilemesi, iktisadî politakanın büyük bir 
za'fı ve enflâsyonist gidişin başlıca sebeplerin
den biri olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Bu hatalı politikanın neticesi olarak Devlet ve 
mahallî idareler maliyeleri gelirlerinin millî 
gelirdeki hissesi % 16 - 17 gibi modern memle
ketlerde mevcut vergi yüklerine nazaran çok 
büyük gerilik arz eden bir seviyede kalmıştır. 

1950 - 1960 devresi iktisadî politikasının en 
büyük tahriplerinden biri de, 1950 yılında 
üzerinde büyük ümitler beslenen Gelir Vergisi 
sisteminde olmuştur. Zaten ihdası sırasında 
ziraat sektöründe mevcut yüksek kazançları 
vergi teklifi dışında bırakmak gibi bir zaaf 
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içinde bulunan Gelir Vergisi, 1950 - 1960 devre
sinde siyasî maksatlarla tanınan esnaf muaflığı 
gibi yeni muafiyetlerle bir kere daha umumî
lik vasfını kaybederken bu muafiyetlerle açı
lan yeni kaçakçılık imkânlarına Millî Korun
ma gibi bir polisin sisteminin iş erbabı üze
rinde yarattığı insiyaki tahaffuz temayüllerinin 
do inzimamı ile bilhassa beyannameye tâbi 
Gelir Vergisi mükellefleri zümresinde bekle
nen verim seviyesine kavuşmamıştır. 

• İthalâtçı, ihracatçı, sanayici gibi, iş saha
sında mühim mevkiler işgal ed^n vatandaşla
rımızın dâhil olduğu beyannameli Gelir Vergisi. 
grupunda . 1951 - 1959 devresinde müstemir-
ren mükelleflerin % 40 ına yakın bir kısmının 
yılda 2 500 lira; diğer bir % 30 una yakın kıs
mının da yılda 7 500 liradan az gelir beyan 
ettiğini zikredersem gelir vergimizin içine düş
tüğü çıkmazı kısaca huzurunuzda belirtmiş ola
bilirim. 

Böylece verimliliğini ve umumîliğini kaybe
den vergi sistemi; artan Devlet masraflarını 
karşılamak zarureti muvacehesinde gittikçe, 
inikası ve ağırlığı daha fazla az gelirli vatan
daşlar üzerinde olan vasıtalı vergilere dönmek 
zaruretinde kalmıştır. 

8. İktisadî hedefini temin edememiş, bürok-
. ratif kontrollere boğulmuş bir kambiyo sistemi: 

1950 - 1960 devresinin karakterini teşkil 
eden enflâsyonist politika * sebebiyle memleke
timiz bir taraftan müzmin tediye açıkları içe
risinde bunalır ve artan dahilî fiyatlar dolayi; 
siyle ihraç mallarımızın dünya pazarlarındaki 
rekabet ve gelişme şartları haleldar edilirken, 
umumî iktisadî politikanın kusurlarından do
ğan bu vaziyeti telâfi etmek üzere, kambiyo 
sisteminde gittikçe artan bürokratik kontrol
lere müracaat •edilmiştir. 

Bu suni ve sert kambiyo politikası, bir taraf
tan ithalâtı çok kârlı bir hale getirirken, diğer 
taraftan ihracatı ve döviz getiren diğer sektör
leri devamlı tazyikler altında bulundurmuştur. 
Ayrıca şu cihet belirtilmeye değer ki, bu sis
tem 1958 yılından sonra ekonomimize yeni en
flâsyonist iştira güçleri getirecek bir mahiyet
te iktisabetmiştir. 

1952 - 1958 devresinde dış ticaretimizde te
kevvün eden gecikmiş borçlar, . 1958 istikrar 
programını takiben Merkez Bankasınca devra
lınmıştır. Merkez Bankası bu borçlara muka-
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bil ilgililerden 2.82 lira üzerinden tahsilat yap
mışken bugün mezkûr borçların taksitlerini 
doları 9 liradan mubayaa x ederek Ödemekte ve 
böylece ekonomiye her yıl mühim yeni bir işti
ra gücü zerk etmektedir. 

9. Normal işleyişinden uzaklaşmış fiyat me
kanizması : 

1950 - 1960 devresinin enflâsyonist iktisadî 
politikası ile gittikçe artan dahilî fiyatları dur
durmak üzere tevzi sistemi ihdası, fiyat kon- • 
trolleri kurulması gibi alman suni tedbirlerle 
fiyat mekanizmasının normal işleyişi de halel
dar edilmiş ve istihsal yanlış istikametlere sevk 
edilmiştir. 

Böylece bir taraftan suni fiyatlarla pancar 
ve tütün gibi mahsullerde, ne dâhilde istihlâk 
olunabilecek ve ne de harice zararsız ihracedi-
lebilecek ve Devlete enflâsyonist yollarla fi
nanse edilen destekleme mubayaaları mükelle
fiyetini tahmil eden büyük istihsal fazlalıkları 
meydana gelirken diğer taraftan memleket nü
fusunun muhtacolduğu en zarurî ziraî istihsal 
maddeleriyle ihraç maddelerimizin istihsalinde 
ehemmiyetli gerilemeler olmuştur. 

Geleneksel olarak ve 1950 - 1953 devresinde 
de buğday, bakliye ve canlı hayvan ihraeeden 
memleketimizin son yıllarda aynı maddelerin 
ithalâtçısı durumuna düşmesi, ibretle müşahe
de edilecek bir manzaradır. 

10. Sosyal bünyedeki tahribat : 
On yıllık enflâsyonist politikanın millî eko-

nomimizdeki geniş tahribatı yanında sosyal 
bünyede, gelir tevziinde ve cemiyetin umumî 
kıymet hükümlerinde de arzu edilmiyen menfi 
tesirleri olmuştur. 

Bir taraftan küçük bir zümre çok geniş, hak 
edilmemiş menfaatler sağlarken diğer taraftan 
rijit kambiyo kuru, suni fiyat politikası, mü
dahaleler ve umumî istikrarsızlık içinde geniş 
müstahsil kütleler, istihsallerinin hakikî değer
lerini bulamamışlar; geçici bir ücret ve maaş 
politikası sebebiyle de ordu mensupları, me
mur ve emekliler gibi sâyleriyle geçinen züm
relerin hayat seviyelerinde büyük düşüşler ol
muştur. 

Bu arada memur ve ordu mensuplarının 
durumunu bilhassa zikretmek icabeder. Bu 
zümrenin 1939 yılında 40 ilâ 600 lira arasında 
değişen maaş baremleri 1960 yılında 300 ilâ 
2 000 liralık bir seviyeye çıkmış, buna muka-
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bil toptan fiyat endeksi aynı devrede 11 misli 
üstünde bir artış göstermiştir. Böylece bu 
zümre millî gelirdeki normal artışlardan isti
fade etmek şöyle dursun, 1939 yılındaki hayat 
seviyelerinin dahi çok geniş ölçüde altına düş
müş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya kadarki izahatımla, 27 Mayısta Millî 

inkılâbın devraldığı, 10 yrllıfc bir mesuliyetsizlik 
ve tahribat devresinin krizleri içinde kıvranan 
bir memleket ekonomisinin ana dâvalarım kısaca 
huzurunuzda arz etmiş oluyorum. 

Hulâsa edilirse, 27 Mayısta İnkılâp Hüküme
ti, tarihte ve bugün dahi hemen hemen hiçbir 
memleketin içine düşmediği azîm bir dış borç yü
kü altında ezilen; fiyat mekanizmasının düzeltici 
ve teşvik edici tesirlerinden mahrum edilmiş; 
bürokratik ve keyfî kontrollere boğulmuş; pek 
çok istihsal branşında ve bilhassa hayatî ihraç 
sektöründe durgunluğa mahkûm olmuş; büyük 
açıklarla işliyen bir İktisadî Devlet Teşebbüsleri 
manzumesinin yükünü ve başlanıp bitirilmemiş 
iç ve dış finansman imkânlarından mahrum bin
lerce projenin tamamlanması külfetini üzerine 

* almış; vergi sistemi adalet ve verimini kaybet
miş bir memleket iktisadiyatı devralmıştır. 

Ayrıca böyle elîm yaralar içinde bulunan 
memleket ekonomisi aynı tarihte Devlet bütçe
si, İktisadî Devlet Teşebbüsleri ve mahallî ida
reler maliyesinde mevcut büyük açıklardan, 
kambiyo sisteminin zararla işlemesinden ve su
nî fiyatlar üzerine oturtulmuş tütün, pancar gi-
!bi mahsullerin desteklenmesi, mükellefiyetin
den doğan yepyeni ve o güne kadar mâruz kalı
nanlardan dahi şiddetli yeni bir enflâsyonun 
girdabına girmiş bulunuyordu. 

ılşte 27 Mayısta bu şartlar içinde işbaşına 
gelen Devrim İdaresi, ilk iş olarak yukarda 
bahsettiğim vahîm enflâsyon tehdidini önlemeye 
teveccüh etmiş, bir taraftan Hürriyet İstikrazı 
tahvilleriyle 250 milyon liralık sağlam bir nıe-
nabi temin ederken diğer taraftan Devlet büt
çelerinde 511 milyon liralık bir tasarruf hareke
tine girişiştir. 

Hürriyet istikrazının 3 ay gibi kısa bir za
manda ve malî tarihimizde şimdiye kadar görül
memiş büyüklükte bir meblâğ üzerinden tam 
bir başarıya ulaşmış olmasını, yüksek huzuru
nuzda, aziz milletimizin Millî İnkılâbımıza ve 
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onun Hükümetine güveninin tam bir tezahürü 
olarak şükranla zikretmek isterim. 

Bu arada halkımızın alyans ve yüzük gibi 
maddî değerinin çok fevkinde mânevi değer ta
şıyan şahsî kıymetli eşyalarını Hazineye bağış
lamak suretiyle Devlet bütçesine yaptıkları 23 
milyon civarındaki kıymetli eşya bağışlarını da 
belirtmek ve bu vesile ile bağış kampanyasını 
açanlara ve buna yurt içinden ve dışından işti
rak eden vatandaşlarımıza teşekkürlerimi arz 
etmek benim için zevkli bir vazife olacaktır. 

Devlet bütçesinde istikrarı temine matuf ha
reketler yanında; Millî İnkılâp Hükümeti, bü
yük malî zorluklar içinde bulunan İktisadî Dev
let Teşekküllerinin yatırım projelerini etraflı 
bir tetkika tâbi tutarak bu projelerden bir kıs
mını tamamen iptal bir kısmının icrasını ileriye 
tehir etmek suretiyle, bu sektördeki açıkları da 
asgariye idirmeye çalışmıştır. Böylece, bidiyet-
te 2,5 milyar civarında tahmin edilen İktisadî 
Devlet Teşekkülleri açıkları, 1960 yılında 1.4 
milyar seviyesinde tahdidolunmuştur. 

Bu neticelerin istihsalinden sonra, Devrim 
İdaresi, iktisadî politikasının asıl ve ikinci saf
hasına geçerek, nazarlarını memleket ekonomi
sinin 10 yılda mâruz kaldığı tahribatın tedavi
sine ve bâzı sektörlerde mevcut durgunluğu 
azaltmıya doğru çevirmiştir. 

Bu maksatla bir taraftan Devlet Plânlama 
Dairesi, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, 
Devlet Personel Dairesi, Türk Standartları Ens
titüsü gibi memleketin son derece muhtacoldu-
ğu teşekküller kurulurken diğer taraftan mem
leketin dar imkânlarının en verimli şekilde, en 
verimli sahalara tahsisinde hayatî ehemmiyet 
taşıyan, fiyat mekanizmasının lâyıkı veçhile iş
lemesine mâni o'lan ve özel sektörü mühim taz
yikler altında bulundurarak haklı şikâyetlere 
sebebiyet veren Millî Korunma Kanununun tat
bikatı durdurulmuştur. 

10 yıllık enflâsyonist iktisadî gidiş içerisin
de malî bünyeleri büyük sarsıntılara uğramış 
olan İktisadî Devlet Teşebbüsleri, mülhak büt
çeler, bir kısım belediyeler ve Hazinenin Merkez 
Bankasına ve çeşitli finansman müesseselerine 
olan 8 milyarı aşkın borçları, uzun vadeli bir 
tahkim, teoil ve tasfiye ameliyesine tâbi tutul
muştur. 

Millî İnkılâp Hükümetince Türkiye ekonomi
sinde yeni bir veçhe verilmek üzere girişilen ha-
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reketlerin en mühimlerinden biri olarakta bura
da, 1960 Aralık nihayeti ve 1961 Ocak bidaye
tinde alman kararlarla vergi sistemimizin ıslahı
na doğru atılmış olan adımları zikretmek isterim. 
Bu cümleden olmak üzere : 

Gelir Vergisinde geniş kaçakçılığa imkân ve
ren ve büyük bir vatandaş kitlesini Devlet mas
raflarına iştirak dışında bırakan esnaf muaflığı 
hakiki ihtiyaçlara cevap verecek tarzda daraltıl
mış millî gelirde büyük bir hissesi olan ziraî ka
zançlar vergi şümulü içine alınmış; Gelir Vergi
sinde bir taraftan verginin sayleriyle geçinen az 
gelirli zümreler üzerindeki yükü hafifletilirken 
diğer taraftan vergide yaygın bir şekilde tezahür 
eden kaçakçılığı önlemek üzere servet beyanı mü
essesesi ihdas olunmuştur. Ayrıca vergilerimizde 
verimi artırmak üzere Kurumlar Vergisinde nis
petler yükseltilmiş, 1936 - 1942 yıllarında yapı
lan tahrir kıymetlerine göre verimleri donmuş bir 
mahiyet arz eden Bina ve Arazi vergilerinde mu
ayyen nispetlerde artışlar derpiş edilmiştir. Böy-
leee vergi sistemimize günün icaplarına uygun 
umumilik, adalet ve verimi temine matuf iktisa
dî kalkınmamız bakımından lüzumlu ve bugüne 
kadar hayli gecikmiş bir vasıf ve hüviyet veril
meye çalışılmıştır. 

1950 - 1960 devresinin gayrimesul iktisadî po
litikası ile memleketin içine sokulduğu sıkıntı; ta-
biatiyle memleket nüfusunun büyük ekseriyetini 
teşkil eden köylü ve çiftçimizi de tahripkâr te
sirlerine mâruz bırakmış bulunuyordu. Bu te
sirleri kısmen olsun izâle edebilmek maksadiyle, 
Millî İnkılâp Hükümeti, 123 sayılı Kanunla bir 
kısım köylü ve çiftçimizin Ziraat Bankasına olan 
borçlarını uzun vadeli bir taksitlendirmeye tâbi 
tutmuş bulunmaktadır. Diğer taraftan muhtaç 
çiftçimizin tohumluk bedellerinden tekevvün eden 
borçlarının da vatandaşlarımızı tazyik etmiyeoek 
bir şekilde uzun vadeli bir ödeme plânı içinde 
tahsili kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bu hu
susta hazırlanan kanun tasarısı, bugünlerde Yük
sek Heyetinize arz edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1961 malî yılı bütçesini, Millî İnkılâbın mem

leket ekonomisinin son 10 yılda mâruz kaldığı ge
niş tahribatı önlemek yolunda aldığı ve almakta 
bulunduğu yapıcı tedbirlerin yeni bir merhalesi 
ve en mühim xbir vesikası olarak yüksek huzuru
nuza getirmiş bulunuyoruz, 
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Son 10 yılın acı tecrübeleri katiyetle ispat et

miştir ki, sıhhatli ve âdil bir iktisadî gelişme an
cak muvazeneli bir iktisadî siyaset çerçevesi için
de sağlanabilir. Bu ana hedefi teminen İnkılâp 
Hükümeti 1961 bütçesinin tanziminde Türk eko
nomisinin bu yıl zarfında istikrar içinde gelişme
sini mebdeî hareket ittihaz eylemiş ve bu bütçeyi 
tam muvazeneli olarak yüksek tetkiklerinize ara 
etmiştir. 

1961 malî yılı bütçesinde Devlet gelirleri, 
550 milyon lirası karşılık paralardan, 448 203 

^milyon lirası tasarruf bonoları hasılatından ve 25 
milyon lirası akar yakıt fonundan temin edilen 
menabiden; 7 milyar 640,5 milyon lirası da nor
mal gelir kaynaklarından olmak üzere ceman 8 
milyar 663 703 milyon lira olarak tahmin edil
miştir. 

7 Milyar 640,5 milyon liralık normal Devlet 
gelirlerinin 6 milyar 972 milyon 500 bin lirası 
1980 bütçesinde de mevcut bulunan gelir kaynak
larından; 667 milyon 500 lirası da Vergi kanun
larında ve tarifelerinde yapılan değişikliklerden 
sağlanmıştır. 

Şu ciheti yüksek huzurunuzda belirtmekte 
fayda görüyorum ki, 1960 malî yılı bütçesinde 
evvelce mevcut kaynaklardan temin edileceği tah
min olunan gelir yekûnu 7 milyar 281 milyon li
ra idi. Aradan bir yıl geçmiş olmasına rağmen 
1961 yılı bütçesinde aynı gelir kalemlerinin hası
latı tam bir hassasiyet ve titizlikle 6 milyar 972 
milyon 500 bin lira olarak tahmin edilmiş bulun-, 
maktadır. Aynı emniyetli ölçüler, vergi kanunla
rında ve tarifelerde yapılan değişikliklerden sağ
lanacak gelirlerin ve tasarruf bonoları hasılatı
nın tahmininde de hassasiyetle göz önünde bu
lundurulmuştur. 

Böylece Hükümetiniz 1961 bütçesinin gelir
lerini en emniyetli ölçüler içinde tahmin etmiş 
ve Devlet masraflarını da bu şekilde tahmin olu
nan 8 milyar 663 703 milyon liralık gelir imkân
ları içerisinde tahdit ve tevzin eylemiştir. 

Hükümetiniz, tam sıhhatli bir gelir tahmini
ne müsteniden hazırlanan 1961 malî yılı bütçesi
nin hakiki bir muvazene içinde bulunduğuna sa-
miyetle kanidir. Diğer taraftan bu bütçe, masraf
ları arasında, 210 milyon liralık iç ve dış borç 
ödemesini ve İktisadî Devlet Teşekkülleri ihti
yaçlarının finansmanına tahsis olunan 227 mil
yon civarında bir iştiraki ihtiva ettiğinden, ha
kikatte kendi içinde bir fazla veren ve bu suretle 

s 
17 — 



B : 2 20.2. 
de umumi istikrann sağlanmasına yardım eden 
bir bütçe hüviyetini taşımaktadır. 

Böylece 1961 bütçesinin ekonomimize hiçbir 
enflâsyonist tazyik yapmaması sağlanmış bulun
maktadır. Hükümetiniz bu mevzuda Yüksek He
yetinize ve memleket efkârı umumiyesine tam iti
madını teyidetmek üzere; mevcut kanunların ken
disine verdiği mevsimlik ihtiyaçlar için Merkez 
Bankasından masraf bütçesinin % 15 ine kadar 
borç alabilmek salâhiyetini kendiliğinden âzami 
% 5 seviyesinde tahdidetmeye karar vermiştir. 
Bu hususta hazırlanan kanun tasarısı Yüksek He
yetinize takdim edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan 1961 bütçesinin (mutlak bir 
muvazene içinde tatbikini sağlamak mafcsadiyle 
tahsisatın dört aylık devreler içerisinde tevzi 
edilmesi kararlaştırılmış Ve bu maksatla Bütçe 
Kanununa gerekli hükümler feonullmuştur. 

'Bu suretle Hükümetiniz yıl içinde de 1961 
bütçesinin tatbikatı üzerinde hassasiyetle dura
cak ve bu bütçesinin (kendisinden beklenen 
memleket ekononıislinde istikrarı sağlamafk vas-
fmin tam -olarak tahakkukunu temin 'eyleye
cektir. 

Yukariki izahatımda, 1960 Türkiye'sinin mü
him iki meselesine; başlanmış ve üzerinde 4 
milyara yakın masraf ihtiyar edilmiş binlerce 
yatırım projesinin mevcudiyetine ve bâzı sek
törlerde 1958 yılı ortalarından iberi müşahede 
edilen bir durgunluk mevcudolduğuna işaret et
miştim. 1961 hütçesii 'bu şartlar altında; 'bir ta
raftan başlanmış yatırım projelerinin bir an 
evvel bitirilere'k istihsale sokulmalarının temi-
nen ve diğer taraftan da memle'ket ekonomisti
ne arzu edilen yeni bir gelişmeyi vermek, iş 
ve istihdam hacmini âzami seviyeye çıkarmak 
maksadiyle yüksek seviyeli bir bütçe olarak: 
tanzim edilmiştir. Bu bütçede yatırım masraf
ları muaddel 1960 bütçesinden 442 milyon li
ra ve/% 19,5 nispetinde <bir fazla ile 2 milyar 
703 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Yatı
rım masraflarının bütçedeki yeri, bütçenin % 
31,5 sine baliğ olmaktadır. 

Yatırım giderlerinin 'muhtelif mevzular ara
sında taksiminde, baş'lanımış işlerin (bitirilmesi
ne bilhassa ehemmiyet verilmiştir. Diğer taraf
tan yatırımların en verimli «sahalara akmasını 
teminen memleket ekonomisinin temelini teş
kil eden ziraat, sanayi ve millî eğitim gibi sek
törler ön plânda göz önüne alınmıştır. Bu cüm-
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leden olmak üzere 1950 - 1960 devresinde Zi
raat Bakanlığına ayrılan yıllık âzami miktar 
1960 yılında 229 milyon liralık bir seviyeye 
erişmişken 1961 (bütçesinde hu seviye 114 mil
yon lira fazlasiyle 344 milyon liraya çikarıl-
ımıştır. 

Aynı şekilde 1961 malî yılında Millî Eği
tim Bakanlığına 1960 malî yılına nazaran 368 
milyon lira fazlasiyle 1 milyar 300 milyon Mra; 
Sanayi Bakanlığına da 74 milyon lira fazlasiy
le 126 milyon lira ayrılmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan yatırımlar yanında; 1961 
(bütçesinde istihlâk sarfiyatı da Devletin ihti
yaçlarına, ekonomimizin iktisadî ve sosyal şart
larına uygun olarak 1960 yılma nazaran % 15,45 
nispetinde 796 milyon lira fazlasiyle 5 milyar 
963 'milyon lira olarak tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Hükümetiniz 1961 malî yılı bütçesinin, yük
sek yatırım ve istihlâk sarfiyatı seviyesi ile 
Türkiye ekonomisine, muvazene içerisinde ye
ni bir hamle ve hız kazandıracağına emin bu
lunmaktadır. 

1961 bütçesinin .3 ncü ve mühim bir husu
siyeti de bu bütçenin, içinden geçtiğimiz enf
lâsyon devresinin millî gelirin tevezzühünde 
meydana getirdiği geniş boşluklarla, adaletsiz
likleri gidermeye kısmen teveccüh etmiş olma
sıdır. Bu maksatla bir taraftan çeşitli vergi ka
nunları ile, vergi sistemimizde umumîlik ve 
adalet temin edilirken diğer taraftan enflâsyo
nist iktisadî politika yüzünden hayat seviyele
rinde mühim düşüşler meydana gelmiş olan or
du mensupları ve emekliler gibi dar gelirli sı
nıfların maaş ve ücretlerinde mâkul yüksel
meler derpiş olunmuştur. 

Yine 1961 malî yılı bütçesiyle Hüküm'et'Mz 
yıllardır 31 kuruş gibi pek düşük bir seviyede 
[kalmış olan er harçlıklarının da yükseltilmesi
ne tevessül etmiş ve bu harçlıklar Yüksek He
yetinizin tasdikleri ile 10 liraya iblâğ edilmiş
tir. Er harclıklarmdaki bu mütevazı artışı Hü-
'küme'tiniz, ordumuzun nüvesi ve milletimizin 
özü, selâbet timsali 'büyük Mehmetçik'e mil
letimizin ve Hükümetimizin şükran ve minnet
lerinin bir ifadesi telâkki etmektedir. 

İktisadî Devlet Teşekkül ve Müesseselerinin 
1961 yılı faaliyetleri: 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya kadarki izahatımla 1961 bütçesine 

hâkim olan prensipleri ve bu Ibütçenin yüksek 
yatırımlı, yüksek seviyede bir iş hacmini istih
daf eden muvazeneli ve âdil vasıflarını yüksek 
huzurunuzda teşrih etmiş oluyorum. '$ 

Şimdi müsaadenizle 1961 yılında iktisadî 
Devlet Teşebbüslerinin işletme ve yatırım faali
yetlerine ait tedbirlerimizin izıahma geçeceğim. 

1950 - 1960 devresinde şiddetli enflâsyonist 
politikanın mesuliyetsiz gidişi içinde hatalı fiat 
politikaları, siyasî maksatlarla yapılan gelişigü-^ 
zel yatırımlar ve israflarla malî bünyeleri büyük 
tahribata uğramış olan İktisadî Devlet Teşekkül 
ve Teşebbüslerimizin işletme ve yatırım faali
yetlerinde, diğer yıllarda olduğu gibi maalesef 
1961 yılında da ehemmiyetli nakit açıkları vere
ceği müşahede edilmektedir. 

Hükümetimiz, Türkiye ekonomisini istikrar 
içinde geliştirmek temel hedefinin ışığı altında 
İktisadî Devlet Teşebbüslerinin 1961 faaliyetle
rini de etraflı bir tetkikten geçirmiş ve bu faa
liyetlerin ekonomimizde her hangi bir enflâsyo
nist tesir yapmadan yürütülmesini temin eyle
miştir. 

İktisadî Devlet Teşebbüslerinin 1961 yılı iş
letme ve yatırım ihtiyaçları 1 milyar 203 milyon 
lira tahmin edilmektedir. Bu. ihtiyaçlara »karşı
lık Hükümetiniz 400 milyon lirası karşılık pa
ralardan, 1173 milyon lirası doğrudan doğruya 
bütçeden yapılan yardımlardan, 310 milyon 
lirası Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları mena-
biinden, 250 milyon lirası Avrupa İktisadî İş 
Birliğinden temin olunan 50 milyon dolarlık 
kredinin bir kısmının karşılık paralarından ve 
diğer müteferrik menbalardan olmak üzere 1 
milyar 203 milyon liralık bir menabi sağlamış 
bulunmaktadır. 

Şu ciheti ehemmiyetle yüksek huzurunuzda 
belirtmek isterim ki, Devlet kanaliyle İktisadî 
Devlet Teşekküllerine yapılacak 1 milyar 203 
milyon liralık yardım, 1961 yılında bu teşek
küllere temin olunacak menebiin azamî limitini 
teşkil etmektedir. İktisadî Devlet teşebbüsle
rinin 1961 yılı faaliyetlerini bu çerce ve içinde 
yürütmeleri, behemehal sağlanacak, böylece 
bir kül olarak umumî muvazeneye dâhil daire
lerin, mülhak bütçeli idarelerin ve İktisadî Dev
let Teşekküllerinin 1961 yılı faaliyetleri tam bir 
muvazene içinde yürütülecektir. 
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İktisadî Devlet Teşebbüslerinin bugün için

de bulunduğu müşküller Hükümetinizin tevarüs 
eylediği çok kötü mirasın bir parçası olup bu, 
mazide gerek bu teşekküllerin bidayeti ihdas
larında yapılan hataların; takibolunan suni 
bir fiyat politikası rejiminin; •çok defa siyasî 
maksatlarla hesapsız, kitapsız ve iktisadî reali
telere asla riayet edilmeden bu teşebbüslere tah
mil olunan bir yatırım politikasının ve son 10 
yılda Devlet idaresine umumiyetle hâkim olan 
samimiyetsiz, hesapsız ve pekçok hallerde kü
çük şahsî menfaat hesaplarına dayanan bir gi
dişin İktisadî Devlet teşebbüslerimizin malî 
bünyeleri üzerindeki tesirlerinin acı bir muhas-
salasıdır. 

Hükümetiniz mazinin bu hatalarını en sa
mimî ölçüler içinde teşrih etmiş ve bunların 
bir daha tekerrür etmemesi için alınması lüzum
lu tedbirlerle İktisada Devlet Teşekküllerine, 
Devlete yük olmak yerine, iktisadî kalkınma
mızda hakiki bir yardımcı ve dinamik bir un
sur hüviyetini verecek tedbirler üzerinde etraf
lı çalışmalara başlamıştır. 

154 numaralı Kanunun 17 nci maddesyüe 
verilen salâhiyete istinaden İktisadî Devlet Te
şekküllerinin toptan bir reorganizasyonunu sağ
lamak maksadiyle dünyaca tanınmış ecnebi mü
tehassısların da iştiraki ile yeter sayıda komis
yonlar kurulmuş ve bunlara bağlı tâli komite
ler çeşitli müesseselerde çalışmalarına başlamış
lardır. 

Hususi sektör faaliyetlerini teşvik : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buraya kadarki izahatımla 1961 yılı için 

Hükümetinizin Umumi Muvazeneye dâhil daire
lerle mülhak bütçeli idareler ve İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin iktisadî politikasında bir kül 
olarak ele alıp, amme sektörünün faaliyetlerini 
tam bir muvazene içerisinde yürütmeyi temin 
eylediğini yüksek huzurunuzda belirtmiş olmak
tayım. 

Âmme sektörünün faaliyetlerinde sağlanan 
bu muvazenenin, 1961 yılı içerisinde Türkiye 
ekonomisinde gerek dahilî fiyat istikrarını gerek 
tediye muvazenesinde sıhhati sağlamak bakımın
dan hayatî bir âmil olacağına Hükümetiniz sa
mimiyetle inanmaktadır. Ayrıca Hükümetiniz, 
iktisadî politikanın diğer cephelerinde, Türkiye 
ekonomisinin 1961 yılı zarfında istikrar içinde 
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gelişmesini sağlıyacak lüzumlu diğer bilcümle 
tedbirleri almaya tevessül etmiş bulunmaktadır. 
Bu cümleden olmak üzere bir taraftan yüksek 
bir yatırım seviyeli ve istihlâk hacimli Devlet 
bütçesiyle, hususî sektörün bâzı kısımlarındaki 
durgunluğun giderilmesi esbabı sağlanırken, di
ğer taraftan sanayiimizin rantabl çalışmasını te
min etmek ve maliyetleri indirmek maksadiyle 
de hususî sanayiimize uzun vadeli yatırım kre
dileri ve orta vadeli işletme kredileri temini mev
zuunda teşebbüslere geçilmiştir. 

Karşılık paralardan geçen yıl için ayrılan 14 
milyon lira ve bu yılda ayrılacak 25 milyon lira 
ile, Sınaî Kalkınma Bankası emrinde bir serma
ye fonu teşkil edilmiş bulunmaktadır. Bu fonla 
başka sanayicilerimizi yeni sermaye artışlarına 
ve hisse senedi ihracına teşvik edecek, bu hisse 
senetlerinin bir kısmını doğrudan doğruya sa-
tmalmak suretiyle sanayiimizin muhtacolduğu 
uzun vadeli sermaye ihtiyacını karşılıyacak ve 
böylece Türkiye'de bir sermaye piyasasının te
şekkülüne de yardım etmiş olacaktır. 

Ayrıca hususî, sanayiimiz işletme kredileri 
temin edip onu kısa vadeli, yüksek faizli, emni
yetsiz ve mahiyetleri yükseltici kredilerden kur
tarmak üzere, karşılık paralardan 150 milyon 
civarında bir meblâğın bu işe tahsis edilerek 
bankaların mümessillerinin kurulu bir müte
velliler heyeti emrine verilmesi ve bu bankalar-, 
dan da bunu' karşılıyacak bir menabii kendi im
kânlarından tefrik ederek, hassaten ihracat ile 
alâkalı sanayiimize yeni imkânlar sağlanması 
üzerinde durulmakta ve bu mevzudaki çalışma
larımız bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

Yine karşılık paralardan, ihraç sanayiimizi 
teşvik etmek üzere, ufak da olsa bâzı menabiin 
ayrılıp bu maksada tahsis edilmesi mevzuu üze
rinde incelemeler yapılmaktadır. 

Diğer iktisadî tedbirler : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Yukardaki mâruzâtımla 1961 yılında Hükü

metimizin âmme sektörünün faaliyetlerini bir in
tizam içine almak ve hususî sektörde istihsali 
ve iş hacmini teşvik etmek maksadiyle aldığı 
ve almakta olduğu tedbirleri yüksek huzurunuz
da kısaca açıklamış oluyorum. 

Bu tedbirlerle Hükümetiniz Türkiye ekono
misinde 1961 yılında istikrarı ve gelişmeyi sağ
lamak üzere en âcil adımların atıldığına kaani-
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dir. Ve fakat şüphesiz bu tedbirler ve adımlar 
kâfi bulunmamaktadır. Türkiye iktisadiyatı son 
10 yılda, mesuliyetini müdrik olmıyan ellerde 
büyük bir tahrip devresinden geçmiştir. Sarıla
cak pek çok yarası mevcuttur. Millî İnkılâp çok 
ağır v^mesuliyetli bir mirası tevarüs etmiştir. 
Şu ciheti Yüksek Huzurunuzda belirtmek iste
rim ki; umumî muvazenede, mülhak bütçelerde 
ve Devlet İktisadî Teşebbüslerinde muvazeneli 
•bir gidiş sağlanmış olmakla beraber, şu anda, 
Türk ekonomisi yine de enflâsyonist bâzı tesir
lerden tamamen azade bulunmamaktadır. 

Evvelce de belirttiğim gibi, kambiyo . siste
mimizin 'işleyişi .bu yıl mühim bir zararla, ka
panmak istidadmdadır. 1960 yılında para ar
zında vukua gelen ve henüz dış ticaretimiz ile 
iç fiyatlarımız üzerinde menfi tesirleri görül
memiş olan artışların 1961 yılında enfdlâsyonist 
bir tazyik tevliıdeÇmemesi için dikkatli bulun
mak lâzımgelmektedir. 

Politik ve küçük maksatlarla takibedilen ha
talı bir fiyat politikası yüzünden bu yıl memle
ketimizde, mühim bir kısmı düşük kaliteli, ol
mak üzere yüksek bir tütün rekoltesi beklen
mektedir. Hiçbir kusuru olmıyan büyük vatan
daş kütlelerini zarardide etmemek için Hükü
metiniz bu yıl tütün mevzuunda destekleme 
mubayaaları yapmaya karar vermiştir. Bu mu-
bayaat neticesinde de Tekel İdaresinin mühim
ce bir zararının tekeVT#nt, etmesi muhtemeldir. 

Mahallî idareler maliyeleri hesapsız ve plân
sız bir gidiş sonunda, istimlâk ve sair masraf
lar 'dolayısiyle, büyük borçlar altına sokulmuş
lardır. Vatandaşların, Anayasanın teminatı al
tında bulunan en tabiî hakları çiğnenerek te
kevvününe seibebiyet verilen bu borçların mâ
kul bir zaman içinde azaltılmasında zaruret 
mevcuttur. Mazinin hatalarının ve Millî Hükü
metin tevarüs ettiği yıkıntının bir neticesi olan 
'bütün bu vaziyetlerin ekonomimizin 1961 yılın
da istikrar içimde gelişme hamlesine -menfi te
sirleri olmaması için Hükümetiniz gerekli ted
birler üzerinde hassasiyetle durmaktadır. 

Evvelce de arz ettiğim gibi mazinin hatalı 
iktisadî ıgidişi içinde büyük borçlar altına so
kulmuş olan çiftçi ve köylümüzün, Ziraat Ban
kasına olan bir kısım borçları taksitlendirilmiş-
tlir. .Muhtaç çiftçilerin tohumluk borçlarının da 
taksitlendirilmeısi maksadiyle hazırlanan kanun 
tasarısı yüksek huzurunuza sevk ©dilmek üzere-

— 20 — 



B..: 2 20.2 
dir. Bu tedbirlerle köylü ve çiftçilerimizin .borç 
yükü hafifletilmekle beraber; şüphesiz, Zliraat 
Bankasının imkânlarında da mühıim azalmalara 

' sebebiyet .verilmiş olacaktır. Ekonomimizin te
melini teşkil eden ziraatin, iktisadî gelişmemize 
tam ölçiİde katılmasını temıinen müessir işler 
bir Ziraat Bankasının imkânlarının harekete 
geçirilmesine ve artırılmasına şüphesiz zaruret 
vardır. Tarım Bakanlığı bütçesine evvelki yıl
larla kıyaslanmıyacak mühim meblâğlar ayır
mak suretiyle, nüfusumuzun büyük kısmının 
meşgalesi olan ziraate verdiği ehemmiyeti açık
ça göstermiş olan Millî înkılâp Hükümetmiz, bu 
mevzuda şüphesiz en kısa zamanda dikkatinü 
tevcih edecektir. 

Diğer taraftan, 1960 Aralık ayı nihayetinde 
ve 3961 in Ocak ayı başında alman tedbirlerle 
vergi sistemimize dünya vergi sistemlerimin gi
dişi istikametinde müterakki bir adım a'ttırıl-
'onış olmakla beraber, bu is temin, bugün dahi 
birçok kısımlarında -arzulanan verimlilik, umu
miyet ve adalet seviyesine ulaşamadığı bir ha
kikattir. Vergi sistemimizde, teşebbüslerin fu
zuli yere bölünerek rantabl ölçülerden uzaklaş
masını tevlîdeden, istihsal ve yatırımları halel
dar eden rve mükellef vatandaşlarımıza fuzuli 
külfetler yükliyen bâzı hükümler mevcuttur. 
" Bu hükümleri ayıklıyarak vergi sistemimizi 
îstmsal ve yatırımları teşvik edecek daha ve
rimli ve daha âdil bir hale getirmekte, iktisadi
yatımızın ve sosyal bünyemizin sıihihatle geliş
mesi bakımından sayısız faydalar mevcudoldu-
ğuna kaandiz. Bu görüşlerle, vergi sistemimizin, 
son ihdas edilen hükümler ve değişiklikler de 
dâhil olmak üzere, yeni baştan gözden geçiril-
mesdni temin için Maliye Bakanlığı uzmanların
dan, tstanbul ve Ankara ünliversiteleri, Ticaret 
ve Sanayi Odaları ve Esnaf Teşekkülleri mü
messillerinden mürekkep bir komisyon kurul
muş ve faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. Bu 
komisyonun vâsıl olacağı neticeler ve yapacağı 
tavsiyeler vergi sahasında dünyaca tanınmış 
bâzı ecnebi mütehassısların da tetkikinden ge
çirildikten sonra, vergi sistemimizde lüzumlu 
değişiklikleri derpiş eden kanunlar süratle ha
zırlanacak ve bunlar Yüksek Huzurunuza arz 
olunacaktır. 

Millî înkilâp Hükümeti; iktisadî politikanın 
muhtelif safhalarında aldığı ve almayı derpiş 
eylediği tedbirler tamamlandıktan sonra, Tür-
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kiye ekonomisinin 1961 yılı içinde tam bir mu
vazene ve iç ve dış istikrar içinde istikbal için 
büyük ümitler vadeden gelişmelere mazhar 
olacağına samimiyetle inanmaktadır. 

Bu inançla, muhterem arkadaşlarım, 1961 
bütçelerini yüksek tetkiklerinize arz eder ve 
milletimiz ve memleketlimiz için hayırlı olma
sını candan temenni ederim. (Bravo sesleri, şid
detli alkışlar) 

ARNA FUAT — Usul hakkında söz istiyo
rum Muhterem Reisim. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
ARNA FUAT — Bütçe müzakerelerinin de

vamı usulü. 
1ÖAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ARNA FUAT — Muhterem arkadaşlarım, 

huzurunuza çıkmama; Muhterem Reisimizin, 
Maliye Bakanımızın konuşmasından evvel yap
tığı kısa bir görüşme yahut ikaz sebebiyet ver
miş bulunmaktadır. Bu itibarla, bütçe müzake
relerine başlarken usul bakımından söz iste
mek mecburiyetinde kaldım. 

Aziz arkadaşlarım; vaktinizi pek fazla al
mak istemiyorum. Yalnız, benim gibi parlman-
ter hayata yeni intisab etmiş mubtedi insanlar 
dahi takdir ve kabul ederler ki, bütçe müzake
releri mahdut bir saha içinde yapılamaz. Ya
pılırsa, buna bütçe müzakereleri denemez. Tâbi
rimi mazur görün, alelade bir şirket sermayesi 
tesis eder gibi olmaz, (Usul, usul sesleri) Usul 
hakkında konuşuyorum, efendim. 

Yeni Mecliste, yepyeni bir devrede, İkinci 
Cumhuriyetin tesisine başladığımız bir devrede, 
kötü teamülleri ve usulleri terk etmek icabede-
cektir. Nitekim saatlerden beri lütfettiler ra
porlarım okudular. Sayın Maliye Vekilimizi 
dinledik. Esbabı mueibeye de dikkat ederseniz 
geçmiş iktidarların icraatleri üzerinde geniş 
nispette durdular. Binaenaleyh reyimize müra-' 
caat edilecek; teker, teker mesuliyetine iştirak 
edeceğimiz bu veballi meselede asgarî konuşma 
hakkı tanınmazsa, «bitmiştir,* artık konuşamaz
sınız, vakit tamamdır», (X üye) denirse bu, ne 
kanıma ne ruha uymaz. Böyle bir şey yaparlar 
demiyorum, fakat ikaz etmeyi de bir vazife te
lâkki ediyorum. Bunun yanında saatlerce ko
nuşma yapmanın da doğru olmadığına kaniim. 
Bütçenin teknik ve ihtisas bakımından uzun ko
nuşma istediği hususlarda, buna sahip üyeler 
uzun konuşabilirler. Ama umumî vasıfları üze-
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rinde çok kısa bir zaman konuşma hakkını bir 
üyeye vermemekle iyi bir vazife yapmış olma
yız. Ben hesapladım üçer dakikadan 200 üyenin 
konuşması icabederse, 200 üyeye de söz verilirse 
10 saat, devam ediyor. Bu hususun dikkate alın
masını bilhassa Yüksek Eiyaset Divanından is
tirham ediyorum. Bu hususları dikkate alma
dığımız takdirde bu Meclis istikbal için, âti 
için kötü bir örnek olur. 

BAŞKAN — Muhterem üyeye, bizi ikaz et
tiğinden dolayı teşekkür ederim. Ancak celse 
açılmadan evvel de maruzatta bulunduğum gibi 
Temsilciler Meclisi Başkanlığı ile bu mevzuda 
iki gün çalıştık. Muhterem üyenin dikkatimize 
arz ettiği bütün maddeler üzerinde durduk. Za
man bakımından arkadaşlarımızın ifadelerinin 
uzun süreli olmaması için maruzatta bulunduk. 

Söz istiyen arkadaşlarımıza ilâveten yeniden 
söz istiyenler vardır. Lehinde, aleyhinde veya 
üzerinde mi konuşacaklarını bildirmelerini rica 
ediyoruz. Mütaakıben Başkanlığa, konuşacak 
arkadaşların lehte, aleyhte ve üzerinde olmak 
üzere sıraya konma hususunda salâhiyet bahşet
menizi oyunuza sunacağım. Evvelâ arkadaşların 
hangi tarzda konuşacaklarını beyan etmelerini 
rica ediyorum. 

İNAN ŞEFÎK — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ne tarzda konuşacaksınız efen

dim? 
İNAN SEFlK — Üzerinde efendim. 
BAŞKAN — Yusuf Ziya Yücebilgin. 
YÜCEBİLGİN YUSUF ZİYA — Aleyhinde 

efendim. 

BAŞKAN — Ahmet Bilgin? 
BİLGİN AHMET — Üzerinde efendim. 
BAŞKAN — Bu arkadaşlarımız, ikisi üze

rinde, biri de aleyhinde konuşacaklarını bildir
diler. 

Arkadaşlarımızın konuşmalarında bir insi
cam olabilmek üzere konuşmayı lehte, üzerin
de ve aleyhte arzu edenleri bir sıraya koyma 
hususunda bizi mezun kılarsanız, faydalı olur. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ekseriyetle kabul edil
miştir efendim. 

SUNGUR CELÂL — Efendim, bendeniz da
ha evvel yukarda bütçede yazılmıştım. İsmim 
okunmadı ? 
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BAŞKAN — Yeniden talebetmiş addıyle si

ze de söz vereceğiz. Aleyhte mi, üzerinde mi, 
lehinde mi? 

SUNGUR CELÂL — Aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Feyzioğlu Bediî Beyle üzerin
de söz veriyorum. 

FEYZİOĞLU BEDİÎ — 1961 bütçesi hak
kındaki konuşmalarımın başlıca.... 

ORHAN HAMDİ — Arkadaşımız Encümen 
Âzasıdır. Üzerinde konuşacağım diyor. Müm-
künmüdür, Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Üzerinde konuşacak efendim. 
Söz alırken verdiği şerh bu şekildedir. 

FEYZİOĞLU BEDÎÎ — Arkadaşlarımız ko
nuşmalarımızı yapmamıza imkân verirlerse o za -
man konuşmamın mahiyetini Yüksek Heyetini
zin anlıyacağma kaaniim. 

Konuşmalarımın birinci kısmı bütçe tasarı
sının tahliline mütedairdir. İkincisi temennile
rimden müteşekkildir. Bütçe tasarısının tahlili
ne mütedair konuşmalarım tamamen lehtedir. 

Bu hususu belirttikten sonra.şimdi lehde in
tiba edinişimin sebeplerini yeni bütçenin Sayın 
Maliye Bakanı tarafından umumî mahiyeti izah 
edilirken belirtilen hususlardan muayyen nokta
lara temas etmek suretiyle ifadeye çalışacağım. 

Bir defa şu noktayı belirteyim ki 1961 büt
çe tasarısı ilk defa yeni bir görüş getirmiştir. 
Bütçe tasarısının kendi bünyesi içinde muva
zeneli olması, ancak ekonomi dâhilinde umu
mî muvazene sağlanmasının bir şartı olarak kon
duğu için kabullenmişim. Aksi takdirde bütçe 
tasarısının ekonomik muvazeneyi tesis için, bir 
fazla vermek veya bir açıkla karşılamak lâzım-
gelse dahi bu yola gidileceğine dair, Maliye 
Bakanının verdiği izahlardan, bir kanaat hâ
sıl olmuştur. Ekonomimizde darlığın izalesi 
bakımından, 1961 bütçesinin yüksek seviyede 
bir yatırım harcamasına yer vermesi suretiyle 
darlığın izalesine imkân hâsıl olacağı anlaşıl
maktadır. Filhakika 1961 yılı bütçe tasarısı ilk 
defa memleketimizde ekonomik bir tahlile istinad-
eden bir bütçe hazırlığiyle yapılmıştır. Ekonomik 
tahlil âmme ekonomisinin başlıca ağırlık merke
zini teşkil eden umumi ve mülhak bütçelere ilâ
veten İktisadî Devlet Teşekkülleri kaynakları ve 
ihtiyaçları dikkatle nazarı itibara alınmak sure
tiyle vücuda getirilmiştir. Bu suretle ekonomik 
tahlilin istinadetmesi icabeden üç ana kuvvet ge-
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nel, katma bütçelerle İktisadî Devlet Teşekkülle
ri de tamamen dikkate alınmış (bulunmaktadır. 
1961 bütçe tasarısı ıbütçe muvazenesi bakımından 
da yeni bir görüş getirmiştir. Bilhassa 1961 büt
çesi eğer bu seviyede ve yüksek yatırım hacmına 
imkân vermeseydi, ekonomimizin halen içinde bu
lunduğunda tereddüdedilmiyen durgunluğun de
vamı ve tehlikeli bir defaresyonun yayılmasına yol 
açılmış bulunacaktı. 

Halbuki 2 milyar 700 milyonu geçen yatırım 
seviyesiyle bu yatırımların tevcih edildiği saha
lar nazara alınırsa ekonomimizde mevcut durgun
luğu tamamen izale edecek seviyede olduğunu ka
bul iktiza etmektedir. 

Yine bütçe tasarısında 3 ncü bir zihniyete işa
ret etmek isterim. Malî yıl içinde bütçenin 3 de
fa revizyona tâbi tutulmasına imkân verilmesi
dir. Bu revizyona Yüksek Heyetin dikkat naza
rını çekmek isterim, ki, Maliye Balkanı tahsisattan 
tasarruf sağlamak gayesiyle ve hir nevi tahmin 
yapmak istemektedir. Daha evvelki tatbikatta gö
rüldüğü gibi, bütçenin başlangıçta hakiki ihtiyaç
ları karşılamıyan bir tahsisatla bağlanması, malî 
yıl içinde bu tahsisatın % 50 sini aşan ıbir mun
zam ve fevkalâde bir tahsisat talebedilmesi yolu 
artık yeni bütçede katiyen işlemiyecektir. Bilâkis 
Yüksek Heyetinizin vereceği sarfiyata mezuniyet 
yani tahsisat miktarı eğer seyrinde tahmin edilen 
musibet tesiri icra etmiyecek bir istikamet alırsa 
o zaman Maliye Vekili bunu rahatlıkla bir reviz
yona tâbi tutabilecek ve masrafçı dairelere bu 
tahsisatın tevziatını ona ıgöre sapabilecektir. Bu 
hususiyetinden dolayı ve kendi kendini takyid-
eden samimiyetinin tanı bir ifadesi olarak bu 
hükmü getirmiş olduğundan dolayı yüksek müsa
adenizle Maliye Vekili arkadaşımızı bilhassa teb
rik etmek istiyeceğim. 

Yeni bütçenin diğer bir hususiyeti de, gelir 
tdvezzuunda memleket dâhilinde bir adaletin sağ
lanmasına imkân vermek istenmesidir. Vergi ka
nunlarında yapılan son değişikliklerle büyük ge
lir sahiplerinden, büyük irat ve rand sahiplerin
den bütçeye daha fazla bir varidat sağlamak im
kânı hâsıl olmuştur. 

Hemen ifade edeyim ki, vergi sisteminin bu
gün alacağı durum, bu arzu edilen adaleti tam 
mânasiyle sağlıyacak nihai bir durumda değildir. 
Bu hususta Maliye Vekilinin, geniş bir revizyona 
gideceğini, yeniden bu işi ele alarak yeni bir he
yet marifetiyle vergi kanunlarının tamamını göz-
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den geçirip tam mânasiyle âdilâne ve memleket 
dâhilinde ıgelir tevezzuuna müessir bir şekil sağ
lamak yoluna gideceğini beyan etmiş olmasını 
memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim. 

Geçen yıllar tatbikatından, bütçelerimizin 
en ziyade mâruz kaldıkları güçlük ve memleke
tin ekonomik durumunun enflâsyona temayül 
etmesinin başlıca sebebi İktisadî Devlet Te
şekküllerinin açıkları ve bunların finansman 
tarzları olmuştur. Yeni bütçede, başlangıçta 
işaret ettiğim ekonomik karakterinin bir neti
cesi olarak, İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
tamamen sağlam gelir ve harcama kaynakla
rından istifade ettirilmesi, bunların hiçbir 
veçhile enflâsyonist temayüllü kaynaklara baş 
vurmıyacakları belirtilmiş bulunmaktadır. Bu 
husus; 1961 bütçesi için *hakikaten övünülecek 
ve her halü kârda dikkatle takip ve mutlaka 
riayet edilmesi lâzımgelen hususlardan birisi
dir. Diğer bir ifade ile 1961 bütçesinden, İkti
sadî Devlet Teşekküllerinin harcamalarına yar
dım gayesiyle konulan tahsisat ancak yeni bütçe 
gerekçesinde belirtilen sağlam kaynaklarla 
takviye edilmeli ve bunun dışında hiçbir veçhile 
ekonomiyi baltalayıcı kaynaklara müracaat et
memelidir. Bu hususta Maliye Vekilinin verdiği 
teminat 1961 bütçesinin lehinde bir puvan ola
rak; kaydetmek lâzımdır. 

Bu hususları kısaca belirttikten sonra, yeni 
Maliye Vekilinin ve Hükümetin açılan iyi bir 
istikamete daha iyiye götürmek ve tutulan iyi 
yolu takviye etmek hususunda gösterdiği anla
yışa temas ve Bütçe Komisyonda konuşulur
ken, meselelerin tartışması yapılırken hâsıl olan 
umumi anlayış havası içinde temennilerimizi 
ve yeni istikametlere yönelmesi hususunda gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. Bütçe Komis
yonu raporunun #21 nci sayfasında kısaca belir
tilen birkaç- temenniyi yüksek müsaadenizle 
burada biraz daha genişliğine ele almak istiye
ceğim. Evvelâ bütçenin tertip ve tanzimi bakı
mından kısa birkaç temennim olacaktır. Bu se-

. ne bütçesinin gayet dar bir zamana raslaması 
ve komisyon çalışmalarının çok sıkışık olması 
büyük mahzuru yanında büyük bir faydayı da 
ortaya koymuştur. Ö da şudur ki, bütçe müzake
relerini mümkün olduğu kadar tatbik devresine 
yaklaştırmak lâzımdır. 

Bütçe müzakereleri, eğer 'bütçenin tatbika
tını icraya konulacağı devreye yalcın olursa, o 
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zaman, 'bir evvelki yılın 10 -, 11 aylık neticele
rini elde etmek ve ona göre yeni «bütçeyi tanzim 
'etmek suretiyle ona hakikî istikamıetinli vermek 
imkânı hâsıl olur. Bu hususta yine yüksek mü
saadelerimizle şu hususu belirtmek .isterlim iki, 
bâzı memleketlerde bütçe dar bir zamana ras-
ladığı için muvakkat bir bütçe yoluna gidilme
sinin ele alınması yanında, zaman ne kadar ge
niş olursa olsun, bütçenin yeni malî yıla giril
dikten sonra tasdik edilmesi usulü kabul edil
miş bulunmaktadır. Bu usul başlıca İngiltere 
ve kısmen de Belçika'da tatbik mtevkiinde olan 
bir usuldür. Binaenaleyh bu sene bütçe 'görüş
melerinde yapılacak umumî tadil ve verilecek 
yeni istimaketler arasında müzakerelerin tat
bikat devrine mümkün olduğu kadar yaklaş-
tırılmasmın lüzum ve faydasını ortaya koydu
ğu zaman bunun dikkate alınmasını temenni et
mek istiyeceğim. 

İkinci bir husus da, masrafçı dairelerle Ma
liye Bakanlığının karşılıklı durumları olacak
tır. Yine memnuniyetle belirteyim ki, bu sene 
ilk defa muhtelif 'masrafçı Bakanlıklarla Ma
liye Bakanını karşılıklı anlayış ve dayanışıma 
ininde 'bulunduklarını müşahede ediyorum. 
Umumiyetle masrafçı daireler Maliye Bakanı
nın karşısında yer alır gibi 'bulunmakta idiler. 
Halbuki bu sene büyük bir kışımı masrafçı 
Balkanlar da Maliye Bakanının, Hükümetin ma
lı olmuş politikayı benimseyip desteklemiş ol
masından sevinç duymak t ay ıım. Benim temen
nim, bu yalnız bakanlar seviyesinde kalmayıp 
alt kademelerde, bilhassa ıııasrafçı daiirelerin 
muhasebe Müdürlüklerinde de 'aynı anlayışın 
gös'terilmesîdir. Muhakkak fazla istiyeyim, n'e 
koparırsam kâr gibi bir zihniyet içimde bulun
maktan tevakki etmelidirler. Ve bütün (bunlar 
memleketin ihtiyacı ve imkârn içlinde mütalâa 
edilmelidir. Yeni bütçenin tertip ve tanzimi ile 
ilgili olarak bu sene Sayın Maliye Bakanının 
çok «arzu 'ettiğini tahmin ettiğim, fakat vaktin 
darlığı dolayısiyle muvaffak -olamadığına inan
dığım önemli bir tefrika işaret etmek isterim. 
Bu da cari masraflarla yatırımların tefrikidir. 
Aslında bütçenin tertibi 'bir revizyona tâbi tu
tulurken 'sadece ikili tefrikle kalmayıp üçüncü 
tefrika gidildiği görüşülmüştür. Bugünkü büt
çelerin kabul ettiği finanısiyel bir tasnife gidil
mesi şekli vardır ki, bu şekle varıncaya kadar 
şimdilik cari masraflarla yatırımların tefrik; 
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tamamen iktisadî mânaya uygun bir şekle geti
rilmesi lâzımdır. Sonra bir kısım kalemler var
dır ki iktisadî bakımdan yatırım addedilebilir. 
Dalha büyük yatırımlar grupunda kalemler var
dır ki bunlar da aslında yatırımlardan başka 
bir şey değildir. Bütün masraf bütçelerimin ya
tırımlar kısmının, birinci fasıllarında yer aran 
küçük yapı ve onarım. ımasraflannın, cari mas
raflar yatırımı bütçesi dışına çıkarılmasında 
büyük isabet olduğunu talhmin ederim. Masraf 
bütçesi hakkında bu temennilerime ilâveten gelir 
bütçesinin tanzim ve tertibinde dikkate alın
mam icabeden 'bâzı hususlar vardır. Devletçe 
idare edilen kurumlar gelirleri 'bölümü altında, 
aslında vergi veya resim mahiyetinde olan bir 
kısım varidata yer verilmiştir. Bunlar ezcümle 
radyo varidatı, maden ve petrolden Devlet hak
kı, inhisarların safi hasılasının işletme kârının 
fevkinde kalan kısım. Bunlar -bütçede kurum
lar varidatı arasına girmektedir. Bunlar had 
dizatmda, mahiyetleri itibariyle ver*gi ve resim 
durumundadır. Yerlerinin değiştirilmesi isabet
li olacağı kanaatindeyim. Bütçenin u/mumiyetı-
ni temin için gelir ve giderlerin bütçelerde büt
çe dışında kalan hiçbir kalemin bulunmaması 
icabeder. Halbuki bu ısene Maliye Vekili büyük 
bir hamle kat'etmiş karşılık paraların büyük 
kısmını, 550 milyon lirayı bulan bir kısmını 
varidat bütçesinde sarahaten göstermiştir. Fa
kat varidat 'bütçesine alınsa da masraf bütçesi
ne girmiyen bölümler yalnız bunlardan ibaret 
değildir. Çeşitli kuramlar ve 'dairelerim muh
telif ımillî ve beynelmilel müesseselerden teber
ru ve yardımlar temin etmekte, bunların bir 
kısmı bütçeye inikas etmekte, fakat diğerleri 
edememektedir, öyle ümidederim ki yemi Ma
liye Bakanımız modern anlayışının ışığı altında 
bunların tertiblenmesi imkânı 'hâsıl olacaktır. 

Şimdi Yüksek Heyetinizin, mühim olan bir 
noktaya gelerek, dikkatlini çekmek istiyece
ğ'im. Bu sene ilk defa tatbika konan ekonomik 
anlayış dâhilinde bütçe nizamidir. Bu konuda 
mesuliyet bakımından alınması lâzımgelen önem
li tedbirler vardır. Bunları başlıca iki grupta 
toplamak mümkündür. Birincisi; bütçe hesap
larında ve muhtelif bütçeler arasında bir koor 
dinasyon ve konsolidasyon sağlamaktır. B^ 
noktayı müsaadenizle arz ve izah etmeye çalı-
saçağım. Âmme sektörünün yaptığı masraflar 
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ve topladığı varidat bağlıca 4 grupa ayrılacak 
şekilde bütçelerde yer almaktadır. Birincisi; 
umumî bütçedir, ikincisi mülhak bütçeler, 
üçüncüsü İktisadî Devlet Teşekkülleri, dör
düncüsü de mahallî idareler bütçeleridir. So
nuncuyu kendi bünyesi dâhilinde belediyeler 
ve il özel idareleri diye tefrik etmek imkânı 
mevcuttur. Bütün bu bütçelerde yer alan sar
fiyat ve bu bütçelere giren varidat toplu bir 
hesapta konsolide edilerek Meclise getirilme
diği takdirde parlmanter kontrol her zaman 
maksur „kalmıya ve müessiriyetini tam mâna-
siyle gösterememeye mahkûm olmuş oluyor. Bu
güne kadar câri olan usul, ilk iki grupun, 
umumi ve mülhak bütçelerin gerek tasnif he
sapları gerekse kesin hesaplarının neticelerini 
parlâmentoya getirmektir. 

iktisadî Devlet Teşekkülleri harcamaları 
ile gelirleri bu sene ilk defa bütçe gerekçe
sine ekli 'bir tablo halinde konulmuştur. Bu bü
yük bir hamledir. Hemen ilâve edeyim ve kati
yetle söyliyeyim ki, kifayetli bir hamle de-
ğîldir. Mahallî idareler ise yine. vaktin imkân
sızlığı dolayısiyle bu seneki bütçe gerekçesine 
dahi alınmamıştır. Halbuki bütün bu hesap
lar karşılıklı olarak birbirleri ile daima müna
sebettedirler. Bunun dışında memleket parlâ
mentosunun, memleket ekonomisinin tamamı ve 
milletin tümünün hakkını kontrol edebilmesi 
için bunların hesaplarının tevhit edilmesi ve 
konsolide 'bir hesap haline getirilmesi lâzımdır. 

Parlâmentoda tecrübeleri olan arkadaşlar bi
lirler ki, meclislerin malî murakabeyi münha
sıran bütçe müzakerelerine inhisar etmiştir. 
Bütçe müzakereleri sırasında Hükümetin yap
tığı program üzerinde izahlar dinlenilir, umumî 
tenkidler yapılarak yeni temenniler ileri sü
rülür. Fakat hiçbir zaman bu müzakereler* ay
nı ehemmiyet ve şiddetle kesin hesap müzake
relerinde kendisini göstermez. Yapılan tenkid
ler kesin hesap kanunlarının müzakeresi sıra
sında 'bunların hakiki bir müzakere mevzuu 
olabilmesi için şimdiye kadar ancak iki veya 
üç defa, o da bir teklifle Meclise getirillebil-
miştir. Bir defasında şimdi aramızda bulunan 
Sayın Necip Bilge Umumi Heyette söz almış 
.yaptığı tenkidler sonunda Kesin Hesap Ka
nunu komisyona iade suretiyle yeniden tezek
kür edilmesi Umumî Heyetçe kararlaştırılmıştır. 
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Yüksek . Heyetinize şunu ehemmiyetle be

lirtmek isterim ki, bir yıllık bütçelerin müza
keresinden daha çok bu bütçelerin tatbikatın
dan sonra tatbikatının veçheleri üzerinde dur
mak daha büyük bir ehemmiyet arz eder. 

Bu suretle bir yıllık bütçe tatbikatının su
reti cereyanı alman neticeler önümüzdeki yıl 
bütçelerine daha iyi bir şekilde ışık tutabilir. 
Bâzı memleketlerde bu mevzu ikiye ayrılmak
tadır. Bir kısmı Hükümetin getirdiği bütçe 
bir Hükümet programı olması lâzımgeldiği 
kanaati ile bütçeyi aynen kabul etmektedir. 
Ve bu da esas itibariyle hiçbir değişiklik yapma
dan istenilen müsaadeleri vermek zımnında te
celli etmektedir. Bu şekilde müsaade \eren mem
leketler, ardından, yani bir kesinhesap kanunu 
veya genel raporla o bütçenin tatbikatını gayet 
müessir bir denetlemej^e tâbi tutmaktadır. Mem
leketimizdeki mevzuat, bu arz ettiğim hususu tam 
mânasiyle gerçekleşmeye müsait değildir. Mulıa-
sebei Umumiye Kanununda ve Anayasa Kanunun
da bir bütçenin kesin hesabının yeni parlâmen
toya arzı için derpiş olunan müddetler çok uzun 
tutulmuştur. Birinci on altı aylık bir mahsup 
müddeti vardır ki, malî yıl ibaşmdaki değişiklik 
dolayısiyle Aı\ayasanın derpiş ettiği müddeti yir
mi iki aya kadar çıkarmış bulunmaktadır. Ve 
bütçeyi kabul ettikten sonra, ancak yirmi iki ay 
sonra aşağı - yukarı iki seneye yakın bir zaman 
sonra, onun hesabını sormak mümkündür. 

Halbuki yaptığımız tetkiklerle sarahatle ve 
katiyetle ifade edebilirim ki, müddetleri çok kı
saltmak ve parlmanter murakabeyi hakikaten 
müessir hale koymak imkânı vardır. Kesinhesap 
Kanununun Meclise arz edilerek Meclisin bunu 
6 ay içinde yapmak imkânı mevcuttur. 6 ay için 
de hesaplar arz edilince, yeni bir bütçe müzake
resi başlamadan evvel, geçen yıl tatbikatının ne
ticelerini almak ve verilen müsaadelere ne nispet
le riayet edildiğinin, alman tahsisata ne derece sâ
dık kalındığının, yapılan gelir tahminlerinin ne 
nispetle isabetli bulunduğunun kolaylıkla, anla
şılması imkânı vardır. Bu itibarla Yüksek Heye
tiniz ve yeni Kurucu Meclise naçizane arzım şu 
olacaktır ki, yeni Anayasa bakımından, konula
cak. bükümler hususunda çok titiz davranılması-
nı, Bütçe Kanununun tatbikatında elde edilen ne
ticeleri bir sonraki yılın bütçe projesi Meclise ve
rildiği anda Meclisin haberdar edilmesi yolunda 
bir prensip ittihaz etmesidir. 
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Sonra bir mesele daha arz edeceğim, bu sene 

şu bütçe konuşulurken 1959 malî yılının nihai ge
lirleri ve giderlerine ait Kesinhesap Kanununda 
elde bulunması, Ibütçe yapılışında çok daha fay
dalı ve semereli olacak ve rakamları daha kati
yetle ifade etmek imkânını verecektir. Anayasa
mız kesinhesaplar için yirmi iki aylık bir müd
det kabul etmiştir. Bunu pekâla altı ay içinde ik
mal edip yeni bütçe rakamları için mebde almak 
ve Meclise gelen bütçeler için bir yıl önceki tat
bikat neticelerini kontrol etmek imkânını bize ve
rebilir. 

Umumî bir iki meseleye daha temas ederek 
sözlerimi bitirmek istiyorum, Millî inkılâp Hü
kümeti ve onun Maliye Bakanı Devlet hizmetle
rini rasyonelleştiıımek, iktisadî Devlet Teşekkül
lerini reorganize etmek hususunda değerli yollar 
göstermiştir. Bu yollarda daha dikkatle, itina ile 
ve bilhassa süratle yürümek lâzımdır. 

(Bu iki mesele halledilmezse her sene artmakta 
olan fakat arttığı nispette fayda sağlamıyan büt
çelerimize bir hudut tanımak imkânı olmadığı 
gibi bunlardan istenilen iktisadî ve malî salâh ça
relerini ve memlekete getireceği faydaları elde 
etmekte mümkün olmaz. Bütün bu gibi tedbirler
de dikkat edilecek husus Millî inkılâp Hükümeti
nin çok hayırlı bir başlangıç olarak kurmuş bu
lunduğu Devlet plânlama teşkilât ile yakından iş 
birliği yapılmasıdır. [Şimdiye kadar umumî ve 
mülhak bütçeli dairelerle iktisadî Devlet Teşek
küllerinin bir programı bulunmadığı içindir ki, 
malî ve iktisadî bakımdan memleketimiz bu hale 
düşmüştür. Bundan sonra alınacak tedbirlerin 
isabet ve faidesi ancak bütün daireler arasında 
tam bir koordinasyonla ve her türlü kârda, her 
sahada- bir plâna ve önceden alınmış kararlarla. 
hedeflere teveccüh etmek mümkün olacaktır. Mil
lî Birlik idaresinin ve onun Hükümetinin pek 
sevgili Maliye Vekili arkadaşiımızın bu hususlar-; 

da gayet isabetli yollarda muvaffakiyetle yürüye
ceğine dair kanaatimi ifade ederken Heyeti Ce-
lilenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bedî Fevzioğlu bizden 
yirmi dakikalık bir konuşma mehli istemişti, 
halbuki kendileri kırk dakika konuştular. 

Şimdi söz Ahmet Oğuz arkadaşımızındır. 
Kendileri yirmi dakikalık müddet istemişlerdir, 
aleyhte konuşacaklardır. 

OĞUZ AHMET — Muhterem arkadaşlarım, 
1961 yılı bütçesini, Cumhuriyet devirkırinde , 
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raslanmıyan, yeni bir devrin, yeni ıbir anlayı
şın, yeni bir devlet kuruluşu zihniyetindeki te
beddülatın başlangıcı olarak kabul ediyorum. 
Mevzuu bu yönden ele alırsak, bütçe rakamla
rını konuşturmaktan ziyade yeni temellere da
yanarak, Türk milletinin zihniyetindeki ye
ni kuruluşun maiddî ve manevî istikamet'lerdin'in 
bütçeye girip girmediğini göz önünde tutup 
bir ftahlil yapmak zaruridir. Bu arada millî 
varlığı en kuvvetli ve en hâs kaynağı olan in
san malzemesini, yeni bir zihniyetin, yeni 
bir memleket ve (devlet idaresinin bütçe 'kül
feti anlayışındaki yeni bir görüşün lakset'ti-
rilmesi bakımından, ele alıp etfüd etmemiz lâ-
zımgelir. 

Arkadaşlar, siz bu bütç'eyi 3 miyar, 5 mil
yar daha ilâve etseniz, siz Maliye Bakanına 
daha büyük kaynaklar bahsetseniz dahi, şu 
15 yıldan beri! bu ımemlekete vatandaşa aşıla
nan ayrılık hisleri, fitne ve fesat unsurları 
ortadan kaldırılmadıkça memleket çapında bir 
kalkınmadan bahsetmek abes olur. Binaenaleyh 
yeni bir devrimi üzerine âlân Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin icraatı satıhta değil o kadar derinli
ğine bir mâna ifade etmektedir ki, biz bu va
tanın çocukları olarak dünden kalan kinleri, 
fesatları vatandaş ayrılıklarını ortadan kaldır
mak zorundayız. Bunun için bundan sonra iş
başına geleceklerin, bugün işbaşında olanların 
ilk gayesi vatandaşı birbirine saydırıp, birbi
rine sevdirmek imkânlarını sağlamaktır. Bu iş, 
bütün Türk milletine, partilere ve partilerin 
başındakilere düşen bir vazifedir. Vatandaşın 
doğru yola gitmesi, birbirine bağlanması birbi
rine kaynaştırılması babında yapılacak her tür
lü teşebbüsleri ele almak zarureti vardır. Bunu 
zait addedemezsiniz, bunu ikinci fasılda gele
cek mütalâalarla bağlamak mümkün olacaktır. 
Türkiye iktisadî sektörü itibariyle dünyanın 
en. zengin kaynaklarına malik bir memlekettir. 
Bütün memlekette çalışmıyan kollar vardır, 
yeraltı, sualtı, yerüstü kaynakları vardır. 
Böyle bir memlekette yokluktan ve açlıktan bah-
sedilirse hiç düşünmeden damgayı vururuz ki, 
orada beceriksiz, kabiliyetsiz bir idare vardır 
ve onun için ıstırap çekiyor. Binaenaleyh bu 
hususta katiyen bedbin olmaya lüzum ve mahal 
yoktur.* Türkiye'nin coğrafî vaziyeti gelir kay
nakları, çalışan insan gücü muvacehesinde, 
her şeyden evvel bilgili insan, yüksek sıfatları 
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bulunan kimselere ihtiyacı olduğunu gösterir,, 
Eğer Türkiye'de biz bu arz ettiğim hususlar 
arasında yüksek, asaletli, bir numaralı, dev
let adamlarını yetiştirir, partilerin başında 
bulunan insanların münferit zümre menfaatleri
nin haricinde kalarak hareket etmelerini sağlar 
ve bu fikri kafamıza yerleştirirsek, Türkiye'
nin kalkınması, 5 - 10 sene içinde erişilmiyecek 
bir şey değildir. 

Bu kısa mâruzâtımdan sonra bütçenin umu
mî karakteri üzerinde bâzı noktalara temas etmek 
istiyorum. 1961 bütçesi ele alınınca eski ölçüler
den kurtulmak zarureti aşikârdır. Alâkalıların, ne 
geçen 27 senenin, ne 10 senenin iyilik ve kötülük
leri değil bugün bu memlekette kurulması iste
nilen yeni zihniyetin temeline ışık tutacak ana fi
kirleri buı bütçe içinde göstermek lüzumunu his
setmeleri lâzımgelirdi. Arkadaşlar bütçeyi teknik 
bakımdan ele alırsak görülür ki, umumiyet pren
sibi içinde, tam bilgiyi kapsamış değildir. Biz Ku
rucu Meclis azaları değil, Bütçe Komisyonu ola
rak dahi bu Devletin, bu geminin kaç milyarla 
yürüdüğünü bilmemekteyiz. 

Filhakika bütçe 8 milyar 665 milyon li- " 
ra olarak gösterilmiştir. Fakat ben o ka
naatteyim ki bu miktar. 13 milyarı geç
mektedir. Bu sene bir milyara varan fondan 
500 küsur milyon lirasının varidat olarak büt
çeye geçirildiği ve 500 milyon lirasının da bütçe 
haricinden tediyelere hasredildiği görülüyor. Ay
rıca aynı esliha yardımlarına tekabül eden mik
tarlar da bütçeye intikal ettirilmemiştir. Böylece, 
memleketin âmme idaresinde katlandığı külfeti 
bilmemekteyiz. Bu memleketin yarınını değişti
recek olan siyasî imkânları da göz önünde tutma 
bakımından bunların çok büyük önemi vardır. 

Arkadaşlar; filhakika Bütçe Kanununun bir 
maddesinde belki bu şekilde yapılan yardımlar 
bütçenin gelirleri kısmında gösterilir denilmek
tedir. Buna karşılık verilen cevap ise, bunlar arı
zidir. Bunlar kullanıldıktan' sonra geriverilir. 
Sözleri bütçenin hakiki mahiyeti ve umumiyet 
prensiplerini tebarüz ettirmesine mâni değildir. 
önümüzdeki yıllarda bâzı mülâhazalarla Türk 
vatandaşı bütçenin 12 - 13 milyar olmasının bu 
bütçenin % 50 sine kendisinin iştirak ettiğini bil
melidir. Şu hâdiseler inkişaf ettikçe, vaziyetler de
ğiştikçe, kendisine ne gibi külfetler yükleneceği
ni bilmelidir. Biz Kurucu Meclis azaları bütçenin 
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hakikî yekûnunu bilmeliyiz. Bu, sadece bugün için 
değil bu memleketin yarınını idare etmek için de 
bir zarurettir. 

Arkadaşlar, eski yıllardan beri bir yatırım 
mefhumu var. Her gelen Hükümet bu yatırımı 
ele alır bunlar hemen birkaç sene içinde bir kâra 
ulaşacakmış gibi bir zehabı vatandaş zihinlerinde 
uyandırmak ister. 

Bu bütçede de 2 milyar 700 küsur milyon li
ralık bir yatırım rakamı var. Bunlar nelerdir? 
Su içmekte, yemekte bir nevi yatırımdır, hattâ 
hoca yetiştirmek de bir yatırımdır. Bina muba
yaası bir yatırımdır, orman yetiştirilmesi de ya
tırım, buğday ekip 9 ay sonra mahsulü kaldır
mak da yatırım, üç makineyi bir araya getirip 
24 ay sonra istihsal yapmak da yatırımdır. Bu 
nun münakaşası uzundur. Yalnız şunu arz et
mek isterim ki; bu iki milyar yedi yüz milyona 
vardığı söylenen yatırımlar içinde onarımlar, 
taşıtlar, istimlâk bedelleri, mektep levazımatı, 
döner sermaye, arsa istimlâkleri vardır. Tetkik 
ettim, bu yatırımların üçte ikisi, bizim iktisat
çıların anladığı mânada, bugünden yarma 1, 2, 
3 sene içerisinde, meselâ Demir - Çelik sanayiin
de olduğu yibi, neticesi alınacak yatırımlardan 

v değildir arkadaşlar. İdare taşıt alır, 40 - 50 mil
yonluk arsa istimlâk edilir, mektep yapılır, bü
tün bunlar yatırımdır, ama uzun vadelidir. Bu 
tasnifi değiştirmek suretiyle bu fikirlerden sıy
rılmamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, şu hususa arz etmek 
isterim ki burada bahsedilen 2 milyar 700 mil
yon liralık yatırım, iktisatçı gözü ile, prodüktiv 
bakımdan ancak 1/3 nispetindedir. Binaenaleyh 
yatırım bütçesinden gelirler sağlanacak inanış
lara, ümitlere kapılmamamız lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Türk milletini saran 
kâbus yıkıldı. Türkün haysiyeti ve şerefine do
kunan bu hâdiseler artık bir daha ho atlamamak 
üzere maziye karıştı. Yeni bir idareye, yeni bir 
istikbale doğru adım atmaktayız. İnşallah mu
vaffak olacağız. Fakat şu bütçemiz de geçen 
10 senenin masraf tabloları, enfilâsyonist meka
nizması ve eski kadroları üzerine ve aynı zih
niyetle inşa edilmiştir. Daireler bütçeleri de 
böyledir. Bunların yalnız bir istisnası, Millî 
İnkılâptan sonra Millî Savunmaya mütaallik 
kısımda eski anlayıştan sıyrılabilinmiştir. Di
ğerleri ise bu kötülediğimiz mekanizma üzerin-
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deki birtakım rakamları tesbitten ileri gideme
mişlerdir. 

Gönül isterdi ki, 27 Mayıs ihtilâlinden bu 
yana hükümetlerin, yeni bir anlayışın icabı ola
rak, gözünü kırpmadan, memleketin selâmeti 
bakımından lâzımgelen noktalara çekinmeden 
yeni bir istikamet - takibetmeleri l'lzımgelirdi. 
Bugün İstanbul Belediyesinin on dört bin Elek
trik Su İşleri ile birlikte otuz bir bin kişi ile 
idare edildiği ve senede bunlara i^i yüz milyo
nu aşan bir para verildiği yine Devlet Demir
yollarının yetmiş bin kişi ile idare edildiği bir 
devredeki zihniyet nasıl olur da yeni bütçeye 
ayniyle intikal eder? Kötü idarelerin vatandaşı 
ne durumuna soktuğu malûm. Türk köylüsünün 
pancardan dolayı Hükümetten alacağı miktar 
dört yüz elli milyon lira civarındadır. Gayemiz 
yeni idare ile birlikte yeni zihniyete kavuşmak
tır. Bunun gerçekleşmesine müteveccih bu büt
çede bu temayülleri görmemiz de lâzımgelir. 
Bütçenin umumî durumunu nazarı itibara alır- ı 
sak aşağı - yukarı % 17 nispetinde vergiler art- j 
mıştır. Köylülerin alacak miktarı 450 milyon 
lira civarındadır. Bütün lısrarlı mücadelelerimi
ze rağmen istimlâk edilen arazi bedellerini de 
ödiiyecek durumda değiliz.. 

Devlet olarak köyden elimizi çektik. Yeni j 
Arazi Vergisi namı altında biir vergi ile bu | 
işi, daha doğrusu ımünaseberİ mahallî idare- j 
lere bıraktık. Bunun yanında bir senelik müş- j 
külâta katlanılması bütün milletçe meşrut ol- | 
duğu Ibâr devirde bütçeye zamlı maaşlarla yeni j 
masraflar getirildiği görülmektedir. Halbuki, I 
yıkılan idarenin açmış olduğu «rahneleri telâfi j 
etmek lâzımdır. Her şeyden evvel biz vatandaş- j 
Lan birbirine ısındırmak zorundayız. Birtakım ; 
fedakârlıkları ister istemez sinemize çekmek zo- j 
randayız. Ama bunların milletçe .bilinmesi lâ- i 
zımdır. Vatandaşın vergilerini artırıyoruz. Bu
nun fiyat mekanizmasına tesirini vatandaş da 
bilmiyor. Köy yolları, diye Mr işimiz vardı. 
Şimdi bu mahallî idarelere bırakıyoruz. Bütçe
yi eski zihniyet içinde ele alıp zammı maaş gibi 
bdr yolla bütçeye yeniden 500 küsur milyon lira 
zammediyoruz. Benim arz etmek istediğim hâlâ 
eöki anlayış içinde bulunuşumuzdur. Halbuki 
Silâhlı Kuvvetler İnkılâbın prensiplerini koy
muş ve gözlerini kırpmadan bunu icra etmişler
dir. Halbuki 1961 bütçesine bu zihniyet hâkim 
olamamıştır. Makina aynıdır, görüş yine eski j 
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görüştür. Piyasada doğacak bâzı sıkıntılar belki 
kendi ruhlarında kötü tesirler yarattığı düşü
nülebilir. Muhterem arkadaşlar şunu kısaca arz 
edeyim ki, bu yıl Maliye Vekâleti hakikaten gü
zel bir kilit noktaisı ile birlikte gelmiştir. Her 
hangi bir vaziyet karşısında bütçenin seyri, ge
lir ve giderlerdeki vaziyeti göz önünde tutarak 
dört ay içinde bir revizyondan geçirmesi imkâ
nına sahibolmasıdır. Bizim bütçe için tek daya
nağımız bu dört aylık devrenin vereceği hare
ket noktası olmuştur; memleketin iktisadî ve 
ticarî vaziyeti, alım kabiliyeti, hepsi meçhule 
dayanan bir manzara arz etmektedir. Arazi Ver
gisinde gösterilen 200 milyon liralık verginin 
tahakkuk edeceği bendenizce şüphelidir. Zira 
Arazi Vergisinin 55 milyon liralık kısmı Devlet 
Demiryollarından tahsili gerekmektedir. He
men şunu ifade edeyim ki, vergiler geçen yıl
larla mukayese edilecek olursa insana itimat 
telkin eder mahiyette değildir. Bütün bunlara 
rağmen bütçenin tertip ve tanzimlinde ihtilâlin 
bize telkin etmek istediği ana fikirlerden bâzı
larının mesnetlerini görebilseydim huzura va
rırdım. Bütün teferruata taallûk eden diğer hu
suslar arz etmiş olduğum ianahtarla halledilebi
leceği kanaatindeyim. Bu itibarla memleketin 
dikkat nazarları bilhassa yarına müteveccih ola
rak ihtilâl ne için yapılmıştır, maksadı ne ola
caktır, memlekette yokluk içinde yaşıyan insan
ların şerefle ayakta durabilmeleri için yapılan 
icraat nedir, işin bu yönden ele alınması lâzım-
geldiğini bütçe müzakereleri sırasında sizlere 
gösterebildimse kendimi bahtiyar addederim. 
Hünmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Nuri Kınık arkadaşımız da üze
rinde konuşmak için 15 dakika müddetle söz 
istemişlerdir. Buyurun. 

KINIK NURİ —' Kurucu Meclisin Sayın Baş
kan ve üyeleri: 

1961 yılı bütçesinin ne zor şartlarla vücut 
bulduğunu takdir ediyorum. Bir reform atmon-
feri içinde tertiplenen, başta Millî Eğitim ol 
m ak üzere birçok sahalarda kalkınma imkân
larını sağhyacak olan böyle bir bütçenin hazır
lanmasını tebrik ve takdirle karşılıyorum. 

Ancak, gelecek hükümetlere her bakımdan 
örnek olmasını temenni ettiğim bu bütçede, ko
nulması zaruri olan bir kısım ödeneklerin belki 
sırf muvazene temin etmek maksadiyle kon-
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madiğini ve bunun neticesi olarak, 1961 yılma 
ait bir kısım malî külfetlerin ve inikaslarının 
gelecek bütçelere yüklenmiş olacağını görmek
teyim. 

Meselâ 
Umumi bütçeye konulacak tahsisat yekûnu

nun % ,1 i nispetinde bir miktarın, 6617 numa
ralı kanun gereğince Ziraat Bankasına sermaye 
hissesi olarak ayrılması lâzımgelmektedir. 

Kuvvetli bir gerekçeye dayanmasına rağmen 
bu sermaye payı için 1961 bütçesinde 86 milyon 
lira yerine 1 milyon lira konmakla iktifa edil
diğini görüyoruz. Keza, geçmiş hükümetlerin 
verdikleri emirlerle çeşitli masraflar yapan aynı 
banka yalnız özkaynaklarmdan Hükümet emri 
ile yaptığı ödemeler 400 milyon liranın üstün
dedir. 

Konsolidasyon mevzuuna girmeyen bu mik
tar, öz beöz banka alacağıdır. Zaten çeşitli te
cillerle imkânları daralmış olan bankanın bu 
alacağını kjarşılamak için 1961 bütçesine tah
sisat konması mutlak lâzımgelirdi. 

Bunların bütçeye konmaması belki şeklen 
muvazeneyi tesis etmiştir. Ancak ziraî sektörün 
ihtiyaca nazaran çok mahdut, olan kredi imkân
larını büsbütün daralttığını- da/burada işaret 
etmeden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Memur ve emekli sınıfının bütün ümidini üs

tünde toplaması itibariyle Emekli Sandığı bık
kında, Muhterem Kurucu Meclisten ve İnkilâp 
hükümetlerinden bir temennide bulunmayı vic
dan borcu biliyorum. 

Kuruluş tarihinde dahi, yaşaması için. lüzum
lu riyazi ihtiyatı yani kaynağı hesaplanmamış 
bulunan sandığın bugünkü durumu, senelerden 
beri çıkarılan kanunlarla zedelene, zedelene 
ilerideki taahhütlerini yerine getiremiyecek bir 
hale gelmiştir. 

Asgari nispet olarak kabul edilen karşılığın 
bu bütçede dahi azaltılmış olmasını üzüntü ile. 
karşılıyorum. 

Dünyaca tanınmış mütehassısların tavsiye
leri göz önünde bulundurularak hazırlanan ka
nun tasarısı 6 senedir Maliye Bakanlığında dur
maktadır. 

Kurucu Meclisin öz vazife edindiği Anaya
sa Kanunu ile Seçim Kanununun hazırlanması 
şırasında, memur sınıfının kıymetini takdir et-
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! tiğîni her vesile ile izhar eden Muhterem Ku

rucu Meclisten Emekli Sandığı Kanununun 
gelecek meclise bırakılmamasını rica etmeyi 
bir vazife telâkki ediyorum. 

Vergiler üzerinde yapılan değişiklikler hak
kında bilhassa bir yönden görüşümü arz etmek 
isterim. * 

Sosyal adalet ve ahengin gelirler üzerinde 
bir muvazene tesisi ile mümkün olacağına ina
nan bir insanım. Ancak; yeni kanunlarla vergi 
nispetlerinin artırılmasında bâzı sınıflar üze
rindeki vergi yükünü ve bunun iktisadî reper-
küsyonunu tatmin edici bulmadığını söylemek 
isterim. 

Benim endişem bilhassa, adec^i yüz binleri 
aşan arazi sahibi küçük çiftçi yönündendir. Ha
yat standardını yükseltecek kredi yardımını 
yapamıyor, kazancını artıracak imkân veremi
yoruz. Buna mukabil Arazi Vergisini 10 mis
line çıkarmak suretiyle vergi yükünü yüksel
tiyoruz. 

* Diğer taraftan; 
Biliyorsunuz ki, geçen sene, üzerinde müna

kaşa etmeye değer sebeplerle, faiz hadleri artı
rılmıştır... ' ' -

Bunun neticesi olarak; 
Eskiden % 5 sonra % 7 ye çıkarılan ve kü

çük çiftçi borçlarına uygulanan faiz hadleri bu 
son kararı mütaakıp % 10 yükseltilmiştir. 

Tekrar arz ediyorum; 
Yüz binlerce küçük çiftçinin; kazancını ar

tırma imkânları sağlanmadan, vergi kanunları 
ile yergi yükünü, faiz hadlerini yükseltmekle 
borç yükünü artırmış olmakla, bu sınıfın Ödeme 
gücünü azaltmış oluyoruz. 

Başka memleketler, kalkındırmak istedikleri 
sektörlere tahsis ettikleri fonlardan faiz dahi al
madıkları realitesi karşısında, bizim gerek millî 
gelirimiz bakımından, gerek sosyal dâvalarımı
zın başında gelen bir problemimizi teşkil etmesi 
bakımından, küçük çiftçiye yüklenecek malî ta
katlerin ağırlığını, bir defa daha tetkik etmele
rini Sayın Hükümet üyelerinden saygı ile rica 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ethem Serim. Aleyhte konu
şacak. Beş dakika mühlet istemiştir. 

ETHEM SERÎM — Muhterem arkadaşlarım; 
1961 yılı bütçesinin biz vilâyet temsilcileri önün
de konuşulmasını kendi hesabıma bizler için bir 
şanssızlık, âdeta kaderin bizlerden aldığı bir öç 
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telâkki ediyorum. Çünkü : 1956, 1957, 1958, 1959 
senelerinde Hükümetin takibettiği enflâsyonist 
siyasetiyle kabaran bütçeleri karşısında köy köy, 
kasaba kasaba dolaşarak bu siyasetin memleket 
sathında yaptığı tahripleri vatandaşa birer bi
rer anlatmıştık. Bugün de memleket kasaba ve 
şehirlerinde ekonomik hayat çok durgun oldu
ğuna göre ve kazanç sahipleri büyük yatırımlar 
yapmadığına göre bunlar paralarını ya banka
larda yahut da çıkınlarda muhafaza ediyorlar. 
Bunlar büyük zararlara duçar olmuşlar ve bu 
yüzden Devlete üç milyara yakın borç ödemiş
lerdir. Bu fikirlerle bir zamanlar bizimle bera
ber muhalefet safında mücadele etmişlerdir. 
Şimdi ne görüyoruz?.. îki milyar fazlasiyle yine 
önümüzde bir bütçe. Şimdi biz bu bütçe karşı
sında vatandaş karşısında acaba müdafaa sözü 
olarak ne söyleyebiliriz?.. Bu bütçeyi nasıl mü
dafaa edebiliriz?.. Bu düşünce ile ben terliyor 
gibiyim. Ne olmuştu 1960 da.. İktisadî hayatı
mıza, ekonomimize büyük bir hız veren bir ham
le mi olmuştur? Bu sene içinde yalnız gönüllere 
ışık veren mesut bir hâdise olmuştur; 27 Mayıs 
Devrimi. Bunun dışında birçok işler durmuştur. 
Ticarî, iktisadî, sınaî hayatımız da ortada, bun
ları hep biliyoruz. Pancar ziraati, arkasından 
gelen tütün ziraati durumu. Üstelik buğdayı da 
dışarıdan aldık hep. 

Aklıselim de istiyor ki, 1961 bütçesi gerekli 
statükoyu muhafaza etsin. Demokrat Partinin 
koyduğu birçok lüzumsuz şeyler çıkarılsın. Mem
leket menfaatlerine göre yatırımlar yer alsın ve 
bu yılki bütçe bu statüko içinde yürüsün. Hal
buki böyle olmamıştır. Bütçe, birçok yeni zam
larla, yeni vergilerle de yükselmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; bâzı vergilere hiç sö-
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züm yok. Yıllardan beri bütün yükü namuslu 
vatandaşlar çekti. Bu arada, bir kısım vatandaş
lar, zürra buna katılmadı. Şimdi bu durum değiş
tirilmek isteniyor. Fakat, vergi zamlarını birçok 
hususlarda fahiş bulduğumu söylemeden geçe-
miyeceğim. Nitekim Sayın Maliye Bakanı bu 
vergilerin bir revizyona tâbi tutulacağını söy
lemiştir. 

Netice, bu bütçe gerekçesi, yapılan zamlar 
memleketin içinde bulunduğu iktisadî, ticarî ha
yat şartlarını istenilen bir şekilde düzeltemiye-
ceği hakkındaki endişemi ve tereddütlerimi mu
hafaza ediyorum. Bu kabaran bütçe karşısında, 
yapılan zamlar karşısında, hayat pahalılığının 
devam edeceğinden, belki de büsbütün yüksele
ceğinden endişe ediyorum. Arzu edilenin ta
hakkuk etmiyeceği korkusu içindeyim. 

Maliye Bakanı, Gelir Vergisi mükelleflerinin 
çok az vergi verdiklerini, bu boşluğu doldurmak 
için çalışıldığını söylediler. Bunun için de mal 
beyanının gerektiği üzerinde durdular. Ancak, 
mal beyanı meselesi üstünde dikkatle durulma
sını rica edeceğim. 

Mal beyanının gayesini anlıyorum. îyi vatan
daş olarak elbette herkes vergisini ödemek ister. 
Bütçenin, Maliye Bakanının istediği şekilde yatı
rımlarda büyük kolaylık getirmesini çok temenni 
ederim ve arzu ederim. İnşallah hâdiseler bizi 
tekzibedecektir. Yalnız 1957, 1958, 1959 un zam 
ve pahalılık fırtınaları içinde bunalmış bir köy
lü vatandaşın bir toplantıda söylediği şu sözler 
çok manidardır : Duvarı nem, iktidarı zam yı
kar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 14,30 da toplanmak üzere Cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 13,00 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma s aa t i : 14,30 

BAŞKAN — özdilek Fahri 

KÂTİPLER — Kitapçı Şahap, Aksoyoğlu Eefet 

BAŞKAN — Efendim, oturumu açıyorum. 
Söz Bay Feyyaz Köksal'mdır. Bütçenin üzerin
de, 25 dakika müddetle ' konuşmak istemekte
dir. 

. KOKSAL FEYYAZ — Sayın arkadaşlar, 
bütçemizin hazırlanmasında hizmet edenlere, 
emekleri geçen bilcümle ilgililere teşekkür ede
rek 1961* bütçesinin milletimize ve memleketimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan*, 
niyazla sözlerime başlıyacağım. 

Yalnız kuru rakamlar ve maddî vakıalar üze
rine eğilmeden evvel aşağıdaki hususlara kısaca 
temas etmeme müsaadelerinizi de istirham ede
ceğim. 

Bütçe Komisyonu raporundan ve Hükümeti
mizin gerekçesinden ve bunlara ekli tablolardan 
sarih ve riyazi bir katiyetle anlaşılacağı ve Yük
sek malûmlarınız bulunduğu veçhile iktisaden 
gen kalmış, diğer bir deyimle az gelişmiş mem
leketlerdeniz. 

Şu anda bütçe rakamları arasında 550 000 000 
liralık karşılık1 paralardan intikal edecek parayı 
samimiyetle gelir kaynağı olarak ele almışız. 
Dış borçlar ve dış ticaret açığımızı yardım ve 
uzun vadeli borçlarla karşılamak mecburiyetin
deyiz. Bu senelerce kalkınma edebiyatiyle mil
letimizi avutmak ve aldatmak istiyenlerin mâ
ruz bıraktığı yıkıntının bakıyes'idir, mirasıdır. 
Bizler bu enkazı bir an evvel temizleyip ve sağ
lam temellere istinadeden bir vatan kurmak için 
vazife aldık. Şu anda maddî imkânlarımız kuru
muş olsa bile, tarihî fırsatlar kaçırılmış olsa bile 
yalnız mânevi varlığımızla 28 milyon Türkün 
çalışma gücüne dayanarak bu işi halletmek mec
buriyetinde olduğumuzu dünyaya ispat etmek 
durumundayız. Mânevi varlığımıza güvenerek 
çalışmaya başlamamız, iş hayatını düzenlememiz
de istihsale matuf işe yönelmemiz, ilmin ı§ığı al
tında ve fen ve sanatla prodüktif iş yapmamız 
meseleleri halle kâfi gelecektir. Tarihimiz, mil- | 

lî varlığımız sıfıra yakınken maneviyatımızla ba
şardığımız insan üstü işlerle dolu Yüce Meclisin 
1920 den 1923 e kadaı^şleri nasıl idare ettiğini, 
bütçe müzakerelerine verdiği ehemmiyet, mad
diyatın yanında mânevi1 hayatı ayakta tutmalara 
o devrin zabıtlarında açıkça görülmektedir. Mil
lî Mücadele ruhu dediğimiz bu ruh, 27 Mayıs 
sabahı tekrar milletin imdadına yetişen bu ruh 
ayakta durdukça ve işlerimize hâkim oldukça 
başaramıyacağımız iş yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, maalesef 1961 bütçemiz 
de, bizi yıkıntıya götüren dünün kanavası üze
rine tersim olunmuştur. 8 milyar 663 milyon 
lira yerine 18 milyara da sahip olsak ihtiyaçla
rımıza yetmiyeoek bir durum karşısında bulunu
yoruz. 

Henüz.teşkilât kanununu yapmamış birçok 
vekâletler yanında teşkilât kanununu yeniliye-
cekleri de katarsak, Millî Müdafaa Vekâleti ha
riç diğer vekâletlerin düşündükleri zaruri âmme 
hizmetlerine başlayabilmeleri için ilk ağızda 
iki misli talepte bulunmaları tabiîdir. 

. Meselâ çok yerinde (bir kararla ele alınan 
ilköğretim dâvası yanında teknik öğretim me
selesine el attığımız tafcdirde '300 milyonluk 
taleple karşılaşacağız. Bunun için her şeyimizi' 
yenilemek meehuriyetindeyiz. Zihniyetimizi de 
yeniliyeceğiz. 

Sayın arkadaşlar, bütçemiz tertibi .bakımın
dan da hemen ele alınacak bir mesele teşkül 'et
mektedir. 

BüJtçe tetkik edenlere ıbir fikir vermesi mor
luğu kadar, hazırlayanları da şaşırtacak ma
hiyettedir. Elde edilen muayyen Ve 'artması 
mümkün olmıyan bir varidat 'bütçesine karşılık 
masrafların ayarlanması ve prioriteye tâbi du
rulması hususunda ilk nazarda karar verebil
mek »güçlüğü ımevcuttur. Ve 'bunun için de dai
ma muayyen bir nispet dâhilinde masraf büt
çesi rakamlarını indirip kaldırarak tashihi c'i-
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heti ihtiyar olunmuştur ki, bu birçok işleri ak
satmış, verimi azaltmış ve yatırımların zama
nında bitirilmesini sağlayamamıştır. Baısyola-
nizasyon, prodüktivite bütçede 'dahi için içine 
girememiştir. Bir kaç misal arz edeyim. 

Bütçenin yapı Ve onarını faslı olan İbir 701 
nci faslı mevcuttur. Bâzı küçük rakamların 
heyeti umumiyesi toplanacak «olursa 38 milyon 
195 bin 739 liralık (bir rakam ile karşılaşmış 
oluruz. 

Bu ralkamlarm gösterdiği program ile uğ
raşacak olan kimseler tarafından ne şekilde 
idare edilecek? Bu, n^erçhuil olan bir şey. Şu 
halde 38 'milyona dikkat <etmem!iz lâzım. Bir 
teşkilât kurulması veya vekâletin bununla, meş
gul olunmasının sağlanması lâzımdır. Bir büt
çenin tertip ş/eklinin değişmesiyle elde edilebi
lecek bir husustur. Rakamlar ancak o zaman 
gözükecektir. Yoksa bir vekâletin rakamında 
701 nci fa^lı görürsek ona kıymet 'atfetmeyebi
liriz. Dün meteliğe 'kıymet veren bir milletin 
evlâtları olan bizler hakikaten bu paraları de
ğerlendirmek için bütçeyi yeni bir kanavaya 
sokmalıyız. 

İkinci bir misal vereyim; onanma alet ve 
malzemeler. Bu malzemelerin miktarı meçhul. 
Bu husus küçük rakamlarla bütçeye 'girdiği hal
de yekûnu 6 milyon lira. civarındadır. Acaba 
bu imkânlar bu şekilde sağlanabilecek midir? 
Acaba buradan bir tasarruf sağlanması düşü
nülebilir mi? Ancak bunun rakamım gördükten 
sonra 'bü ıakla gelen bir husustur. 

Üçüncü misalim de şudur: Nafıa Vekâleti 
bütçesinde binalara yalnız 108 milyon lira gibi 
küçük bir kısım ayrılmıştır. Halbuki bütün bi
na yatırımları 300 milyon civarında olduğu ve 
buna okulları ilâve edersek 400 milyona yak
laştığı ve bu sebeple 'bu 'teşkilâtın yepyeni bir 
teşkilât meselesiyle karşı karşıya bulunduğu 
görülür. Şu halde bütçemizin leski şekliyle kal
maması icabeder. Yatırımlarımız aynı zamanda 
millî gelir hesaplarına da esas teşkil ettiğinden 
rakamlar daima hatalı olacak ve neticeleri de 
hakikate uymayacaktır. Çünkü iktisadî tahlil
ler daima yanlış yapılmış ve yapılmaktadır. Bu 
iktisadî tahliller dünün rakamlarına istinadet-
mektedir ki, bu rakamlar dünün kalkınma ede
biyatının aldatıcı rakamlarıdır. Bu rakamlara 
göre bütçe tahlilinin tertip şekli de yanlış ol-
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duğu zaman yanılma payının 'küçük olacağı 
hususunda şimdiden bahse girmek fazla cesur 
olmayı gerektirir. Dünün rakamlarının yanlış 
olduğunu 10 senelik tatbikat göstermiştir. Bu 
rakamları tashih ederek nasıl bir tahlil yap
mamız gerekir. 

Millî iktisat için yapı onarımları alet ve 
malzeme onarımları yatırımı istimlâkler, taşıt 
satmalmaları sermaye ve döner sermaye yatı
rımları, emlâk ve bina satın almak yatırımları, 
milletlerarası' kurumlara ödenecek paralar ya
tırımı, ikrazlar karşılığı kredi tahsisi. 

Muhtelif teşekküllerin cari masrafları yatı
rım telâkki edildiğinde hakiki yatırım, istihsa
le matuf yatırımlar olmıyan yatırımları da is
tihsale matuf olarak adlandırmak aldatıcı ola
caktır. 

Yapı ve onarımlar, küçük onarım-lar, onar
ma alet ve malzemeler, istimlâk, yeni yapı 
ve esaslı onarmalar, meydan onarımı, satmal-
ma, muhabere makina ve yedek parçalar, taşıt
lar satmalması, izoteji merkezleri tesisi, teknik 
teçhizat, mütedavil sermaye, emlâk ve bina sa
tmalına Milletlerarası kurumlara iştirakler? 
ikrazlar karşılığı ve sair. 

Bunların hepsi yatırım olarak vasıflandı-
rıldığı takdirde hakikatte istihsale muzaf yatı-
tırımdır ki, bir arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, •% 25 e yakın bir istihsale muzaf bir 
yatırım olacaktır. 

Yatırım, iktisadî refaha kavuşacağımızı ümi-
dcttiğimiz kısımlara yapılmalıdır. Yatırımları 
buna yöneltmek ve bunu iki kısma ayırmak 
mecburiyetindeyiz. Birisi istihsale matuf yatı
rım Diğeri de fiyatı ayarlıyan yatırım. Hakiki 
yatırım istihsale tesir eden, milleti kalkındı
ran yatırımdır. Bunu bütçelere daimî surette 
koymamız icabeder. 

Diğer bütçelerde konuşacağım için mâruzâ
tımı burada kesiyorum. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bay Yusuf Ziya Yücebilgin, 
bütçenin aleyhinde konuşacak. Yalnız kendisi 
ne kadar müddetle konuşacağını bildirmemiş
tir. Buyurun; 

YÜCEBİLGİN YUSUF ZİYA — Sayın ar
kadaşlar, 1961 bütçe gerekçesini ve tasarısını 
tetkik neticesinde tesbit ettiğimiz bâzı husus
ları sizlere arz etmek istiyorum. Bir defa bütçe ge-
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rekçesi ve tasarısı hazırlanırken yeni İnkılâp Hü
kümetimizin ana prensiplerinin, iktisadî ana 
prensiplerinin ne olduğunu açıkça tebarüz et
tirilmesi icabederdi. Ben bunu şu şekilde te
barüz ettirmek isterim; «Tam bir demokrasi 
rulıu içinde vatandaşlara iktisadî refahı temin 
etmek» diye, böyle bir ibarenin tasarının baş 
tarafına konması şayanı tercih idi, çünkü bir
çok memleketlerde, kollektivist 'memleketler
de iktisadî refahı temin etmek mümkündür. 
Fakat demokrasi bakımından insan manevi
yatına kıymet vermeden bu şekildeki bir refa
hın temini şayanı arzu olmadığı için bizim ge
rekçede böyle bir ibarenin bulunması icabe
derdi, şayanı arzu idi. 

Bunu tesbit ettikten sonra bir memleket ik-
tisaden nasıl refaha erer, bunun ana prensip
leri nelerdir, bunları arz etmek isterim. Ve 
1961 bütçesinin bu prensiplere uyması muhak
kak lâzımdır, bunu görmek isterim. Eğer uy
madığı takdirde bu bütçe lâzımgelen faydayı 
memlekete getirmez. Bunlara her memleket re
faha ermek için muhakkak ki gerek kollekti
vist memleketlerde ve gerekse liberal memle
ketlerde bu prensiplere uymak şarttır. Bunun 
başka yolu yoktur. Bunların birincisi prodük-
tüvite prensibidir. Yani asgarî zaman, asgarî 
emek, asgarî masrafla ve otomatik makinalarla 
âzami randıman elde etmek prensibi. 

Avrupa'da, bu alanda, rasyonalizasyon veya 
prodüktivite büroları vardır. Bu şekilde, prp-
düktivite metotlarına uymıyan müesseselerin 
ıslahı yoluna gidilir. 

2 nci prensip, Avrupalıların (Pouvoir 
d'achat) dedikleri iştira gücü prensibidir. 

Bu ne demektir ve nasıl halkın iştira gücü
nü artırmak mümkün olur ? 

İtiraf etmek gerektir ki, bu yıl Bütçe Ko
misyonu raporunda açıklama vardır. Memle
kette iştira ^gücü zerketmek ve iktisadî faali
yeti normal olarak işleteceğine dair bâzı ifa
deler bulunmaktadır. Bunun nasıl temini müm
kündür? Ya vatandaşlara, çalışan zümrelere, 
memurlara, ücret ve maaşlara zam yapmak su
retiyle meseleyi halletmek. İktisadî kalkınma 
için gerekli para hareketini yaratmak, bol pa
ra vermek. Bu. parayı dolayısiyle fabrika ala
cak, istihsal yapacak ve iktisadî faaliyetler ar
tacak, böylece buhranın önüne geçilmesine ça
lışmak. 
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Bu bilhassa 1929 buhranında Amerika Re

isicumhuru Ruzvelt'in assainissement economi-
que plânı ile olmuştur. 

Bu tarihten sonra Amerika'da millî refah 
neticesinde bugün Amerikan iktisadiyatı son 
haddine varmıştır. 

Burada ikinci bir metot vardır. Bu bilhas
sa Avrupa'da revaçtadır. İşçilerin ve memur va
tandaşların iştira gücünü artırmak için fiyat
ları indirmek suretiyle alış gücünü artırmak. 
Ve şöyle bir iddia var; deniyor k i ; biz yalnız 
işçinin, memurların ücretini artırırsak bu ikti
sadî refahın ancak muayyen insanlara teşmili 
olur. Halbuki fiyatları indirmek suretiyle bu
nu temin edersek bütün vatandaşlar istifade 
eder. Netice itibariyle iktisadî durgunluğu 
önlemek mümkün olur diye ikinci bir nazariye 
olarak bu ortaya atılmaktadır. Fakat bu fiyat
lar nasıl indirilecek? İlim, tecrübe ve teknik 
yoliyle. Yani yeni rasyonalizasyon prensipleri
ni o şekilde tatbik edeceksiniz ki memlekette 
mütemadiyen istihsal bollaşacak ve fiyatlar 
kendiliğinden inecektir, ne suretle herkesin iş
tira gücü artacaktır? Fabrikalar mütemadiyen 
çalışacak, stoka j a gitmiyecek, netice itibariyle 
işsizlik olmıyacak diye bir görüş var ortada. 
Bugün Avrupa, Amerika ve Sovyet Rusya dahi 
bunları tatbik ediyor. Bunlardan inhiraf eden 
her hangi bir Hükümetin iktisadî refahı bulma
sı mümkün değildir. Eski düşük iktidar her 
köşede bir milyoner yaratmaktan bahsederdi ki, 
bu tamamiyle bugünkü iktisadî prensiplere ay
kırıdır. Bilhassa bugünkü Alman ekonomisini 
tetkik edecek olursak Alman ekonomisi bugün 
tamamiyle bu povvair d'achat üzerine daya
nan bir iktisadî sistem sonucu, umumî olarak 
memlekette bir refah temin edilmektedir. Kü
çük sermaye sahipleri bu sermayelerini bir 
araya koyarak büyük şirketler, rantabl şe
kilde çalışan şirketler kuruyorlar. Bu şekilde 
büyük kârlar elde ediliyor. Böylece herkeste 
iştira gücü, herkeste para olduğu için, aşağı
dan yukarıya doğru mütemadiyen gelir, ve
rim yükselmektedir. Memlekette birkaç mil
yoner değil, herfltes zenginleşmekte, refaha 
ulaşmaktadır. Gördüğümüz gibi Almanya'da 
iktisadî refah bu şekilde sağlanmaktadır. 

Şimdi bir de durumu bize intikal ettirecek 
olursak; bugün Devlet işletmeleri, İktisadî , 
Devlet Teşekkülleri zarar içindedir, Bugüne 
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kadar vergi alınarak, yani vatandaştan kan 
alıp bu müesseselere şırınga etmek suretiyle, 
mütemadiyen bu işletmeler beslenmiştir. Yük
sek hayat standardını düşürecek müesseselerin 
ıislaJhı şarttır. Bütçenin tatbikatı sırasında, en 
önde alınması gereken tedbirlerden birlisi de 
budur. 

Bu işletmelerin aksiyonlara ayrılması ve bu 
hisse senetleri bütün millete satılır ve bütün 
kârlar hissedarlara dağıtılmak suretiyle iştira 
gücü yükseltilebilir. Bugünkü iktisadî durgun
luğa nihayet vermek ancak böyle mümkün ola
caktır. Bu iktisadî müesseseler bir âmme vazi
fesi gördüğünü, bu hizmeti bir prensib olarak 
ele almalıdır. 

Memleketin iktiısaden [halledilmesi müşkül 
mevzularda maliyete riayet etmek için bu pren
sip nazarı dikkate alınmak icabeder. 

Vaziyet böyle olduğuna göre, bizim 1961 yılı 
bütçesini tahlil eden arkadaşların ifade ettik-
leri gibi, bu bütçe şimdiye kadar emisyon yolu 
ile idare edilmiş ve birtakım vergi yolları ile, 
memleketlin üzerime bir yük teşkil edecek şekil
de idare edilmiştir. 

Bunu önlemek, Hükümetin ml\ vecibelerin
den birisidir. Bu memlekette enfilâsyon on, ,on 
beş yıl önce başlamamıştır, 1938 den beri bu 
memleket ranormal iktisadî şartlar içindedir. 
Size şu rakamı vereyim; 1938 senesinde para 
kapasitesi yalnızca 188 milyon liradan ibaretti. 
1950 de Demokrat Parti devralırken bu miktar 
961 milyon lira, idi. Binaenaleyh, % 500 den 
fazla 10 sene içinde memlekette bir emisyon vu-
kulbulmuştur. 1950 den 1960 a kadarki müddet 
içinde 4.330 milyon kadar tedavüle para çıka
rılmış ve o tarihten beri memleketteki enfilâs-
yonist vaziyet devam etmiştir. Binaenaleyh, bu 
memleketin yarası 10 senelik bir yara değil, 23 
senelik bir yaradır. Sayın Maliye Vekilinin izah 
ettiği gibi enflilâsyona gitmeden Ibıı sene bütçe
sini tatbik edebilirsek Sayın Vekilin tunçtan 
büstünü dikmek yerinde olur. Vaziyet çok ağır
dır. Ben teferruata girmiyeceğim, rakamlar üze
rinde durmıyacağnn, çünkü ekserisini arkadaş
lar söylediler. Vaktinizi daha fazla almamak 
için sözlerimi burada kesiyor ve hepinizi hür
metle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cevdet Geboloğlu. Üzerinde ve 
10 dakika konuşacak. 
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GEBOLOĞLU CEVDET — Muhterem arka

daşlar, 1961 yılı bütçe kanunu tasarısını dik
katle hazırlıyarak komisyona getiren. Hüküme
timize, bu tasarıyı geceli gündüzlü insan taka
tinin üstünde çalışmakla 15 gün gibi kısa bir 
müddet içinde Yüksek Meclise takdimini sağ-
lıyan muhterem Bütçe Komisyonu üyelerine 
'huzurunuzda takdir ve şükranlarımı arz ederim. 

Bütçemizde millî birlik ruhunun en büyük 
tecellisini yatırımlar, yurt içine yayılan öğret
menler, ibölge okulları v. s. ile Millî Eğitim büt
çesinde görmekteyiz. 

Bu arada, bilhassa 10 bin yedek subayın 
millî eğitim hizmetine verilişi de kıymetli bir 
buluştur. 

Sonra, mahrumiyet diyarındaki vatandaşla
rın sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlıyacak, 
M. B. Komitesinin çıkardığı 2 n d mühim bir 
kanun- da, hekimliği, sağlık hizmetlerini vatan
daşın ayağına .götürecek olan hekimliğin dev
letleştirilmesi Kanunudur. 

Bu kanun 1962 yılında yürürlüğe girecektir. 
Buna rağmen bütçede bir ilâve yapılmadan Sağ
lık Bakanlığının imkânları ile bu yıldan itibaren 
halk hizmetine girmelerini temenni etmekteyiz. 
Küçük bir ilâve kanunla mukaveleli hekim mese
lesi halledilerek mahrumiyet bölgelerine sağlık 
hizmetlerini götürebiliriz. 

27 Mayıs inkılâbını mütaakip bütün bölgele
re yapılan gezilerden, Millî Birlik Komitesi üye
lerinin dönüşlerinde, yurdun her bölgesinin sos
yal, kültürel, ekonomik gelişmesinin müsavi olma
dığını ve bu gerilik ve noksanlığın senelerin ih
maline uğrıyan Doğu bölgesi olduğunu ortaya 
koymuşlardı. 

Muhterem Millî Birlik Komitesinin mahrumi
yet diyarlarının ön plânda kalkınmasını hassasi
yetle ele aldıklarını, ve 200 milyon lira ayrıldığı
nı gazetelere ve hattâ radyo yorumlarına aksettir
mekle, bu bölgeler halkını büyük sevince garget-
mişlerdir. 

Miillî Birlik Komitesinin bu yöndeki direkti
fini 1961 yılı bütçesinin tümü ve fasıllarında 
görmemekle beraber, Devlet Plânlama Dairesinin 
yatırımlarında mahrumiyet bölgesinin ön plâna 
alınmasını muhakkak bekliyoruz. 

Düşük iktidarın kalkınma edebiyatında, en çok 
kalkınmaya muhtaç olduğu halde, inanmıyarak 
1957 seçimlerinde sağduyulariyle oylarını vermi-
yen mahrumiyet diyarlarımızı ve burada yaşayan 
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vefakâr ve cefakâr halkımızı basit medenî imkân
lara kavuşturmalıyız. Bu bölgenin de artık yüzü 
gülmelidir. 

*Memur maaşlarına gelince : Devletin muhte
lif sektörleriyle İktisadî Devlet Teşekküllerinde 
çalışmakta olanların aldıkları muhtelif ücretler 
memurlar arasındaki barem muvazenesini boz
maktadır. 

Yüksek yevmiye ile çalıştığı takdirde bir yük-' 
sek tahsilli 3 000 lira alırken, diğer bir yüksek 
okul mezunu genç başka sektörde ancak 500 lira 
almaktadır. Aynı fakülteden mezun iki kimse ça
lıştığı daireye göre muhtelif ücretler alıyor. Bi
naenaleyh memurların tahsil, hizmet ve liyakat-
larına göre muvazeneyi kuracak olan Personel 
Kanunu bir an evvel tatbik sahasına getirilmeli
dir. Yoksa halka yapılan son vergi zamlarının 
psikolojik hayası içinde, köylü Ziraat Bankasına 
borçlarını ödiyemezken, memur maaşlarına yapı
lacak zam, memurun maddî durumunu düzeltini-
yeceği gibi vatandaş huzurunu da bozmaya sebeb-
olacaktır. Binaenaleyh, memura zamdan evvel 
Personel Kanunuyla bu muvazeneyi kurmalıyız. 
Millî Birlik Hükümetimizin mübarek ramazan ayı 
içinde kabul edeceği bütçesinin memleket ve mil
letimizle hayırlı olmasını Cenabı Haktan temenni 
ve niyaz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Fuat Ama, Aleyte konuşacak. 
ARNA FUAT — Çok muhterem arkadaşlar, 

mevzuun esasına girmeden evvel kısaca, bir mü-
şahademi arz edeceğim. Bütçe Komisyonunda ve 
Karma Komisyonda edindiğim müşahade şudur 
ki, bu tasarıyı getiren arkadaşlar huzur içinde 
bir karara varmış değillerdir. Bu realiteyi benim 
gibi Yüksek Heyetinizin de müşahade ettiğine 
kaniim. (Kendi adına konuş, arkadaşlar namına 
konuşmaya hakkın yok, sesleri) İtiraz edebilirsi
niz, sizi dinliyorum. (Kendi namına konuş ses
leri) Kendi namıma konuşuyorum. Başkası na
mına konuşmam, lesasen adetim değildir. Ben, Büt
çe Encümeninde, Karma Komisyonda bu hususu 
görüştüğüm zaman oradaki dostlar bana ifade et
tiler; bir iç huzurla karara varamamışlardır. Ora
da zaman tahdidi kendilerini huzursuzluğa sü
rüklemiştir. Ve isabetsiz bir bütçe tahmini yapıl
mıştır; arkadaşlar. 

Arkadaşlar, ben şimdi kendi görüşüme göre 
bunu arz edeceğim. Bu yeni bütçe bize ne getiri
yor, bu büyük bütçe vatandaşa yepyeni vergiler 
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tahmil ediyor ve bir de memur ve ordu mensup
larına zam yapılmıştır, arkadaşlar. Bakalım bun
lar bu memleketin bugünkü şartlarına içtimaî, 
iktisadî bünyesine uygun bir şekilde tertip ve 
tanzim edilmiş midir? Tevlidedeeeği neticeler ne- ~ 
lerdir? 

Muhterem arkadaşlar; konuşma teşviş etmeye 
teşebbüs etmeniz isabetli bir netice doğurmaz, 
biraz kulaklarımızı dışarı verelim. Memlekette va
tandaşlar arasında bir mırıltı var. Bu mırıltıları 
önliyemezsek bütün hüsnüniyetimize rağmen va
tandaşlar nazarında itibarımız sıfırın altına dü
şer. 

İhdas edilen yeni vergilerin mahzurlarını ar
kadaşlarımız ifade ettiler. Ben bunları tekrarla-
mıya lüzum görmüyorum. Yalnız şunu ifade ede
yim ki, bu yıl Bina ve Arazi vergilerinin % 50 
sini bile Hükümet tahsil edemiyecektir. Bu bir 
realitedir. 

(Muhterem arkadaşlar, buna mukabil gene ba
kıyorum bütçede 1961 yılı bütçesinde ikinci bir 
yenilik daha var. Maaşlara zam isteniyor. Takdir 
edersiniz ki, zam muhtelif sebeplerle düşünülür, 
yapılır. Bir, cemiyetinin refah seviyesi yükselir. 
binnetiee Devlet zengin olur. Bu takdirde o za
man memurlara da zam yapılır. 

Âmme hizmetinde çalıştırdığı memurlarını da 
bu seviyeye yükseltir. Zam yapar. Veya hayat pa
halılığı dolayısiyle her ne ise. 

Vatandaşlarımızın sefalet içinde olmasına mu
kabil, Devlet ve milletçe malî sıkıntılar içinde bu
lunmamıza rağmen Hükümet zam teklifi ile kar
şınıza gelmiş bulunuyor. Pekâlâ şimdi bakalım. 
Bunda adalet var mı? Bırakalım, evvelâ zamma 
başka bir isim bulmak lâzım. Meselâ, pahalılık 
yardımı dense Maliye uzmanlarımız böyle bir isim 
bulsalar daha iyi olurdu. Memurlar sıkıntıya düş
müş sosyal bir yardım oluyor bu. Buna rağmen 
bu zammın tevezzüünde adalet yok. Bakınız, size 
bir misal vereyim, ö n dördüncü derecede bir me
murun eline 257 lira geçiyor. Zam yaptığımızı ka
bul edertsek 40 lira fazla alacak toparlak hesap 
300 lira geçecek farzedelim ki, bekâr, bakmakta 
olduğu hiç kimsesi yok. Yalnız peynir ekmek ye
se gene yetmez. Memleketin sefaleti içinde böyle 
bir kanunu çıkarırken, zam yapılırken millet pa
ralarının nereden geldiğini düşünmek, ona göre 
adaletle hareket etmek gerekir bu paralarda tüyü 
bitmemiş yetimlerin hakkı vardır. Biz bu bakım
dan, millet önünde de, nesli âti önünde de mesul 
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. oluruz. Adaletsizliğin bir misalini kendimden ala

yım : Onun için de kimse alınmasın; en yüksek 
maaşı alan bir memurun, refikam da farz ediniz 
ki, aynı durumdadır veya doktordur veya yüksek 
kazançlıdır. O da maaş alıyor. Ona da yapacaksı
nız zammı, bana da yapacaksınız. Görüyor musu
nuz çift oluyor. Ve bir tefrik yapılmıyor ve biri
ne verilir diğerine verilmez denmiyor. Zengin, 
fakir, az gelirli, çok gelirli, az nüfuslu, çok nü
fuslu bir ölçü yok. Bu zam âdilâne değildir. Bu 
zam memleketteki huzursuzluğu, bu zam hattâ 
memurlar arasındaki huzursuzluğu eksiltmiyecek, 
artıracaktır. Çünkü bir zam adaletini ihtiva etmi
yor. Karma Komisyonda bu teklifimi hatırlatmış
tım; Maliye Vekili Komisyonda verdiği cevapta 
böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade ettiler. 
Ve bir de Avrupa milletleriyle bizim memur ma
aşlarımızı mukayese ettiler. Ve dediler ki; orada 
hiçbir müdürü umumî, hiçbir müsteşar şu kadar 
dolardan aşağı seviyede maaş almaz yani en aşağı 
şu kadar dolar maaş alır, dediler ve ilâve ettiler; 
bizde bu mevcut maaş kadrosuyla devlet adamı 
yetiştirmek mümkün değildir, dediler. Ve ben 
kendilerinden tekrar size bir Avrupa devleti 
müsteşarı ile bizim müsteşarımızı mukayese edi
yorsunuz. veya onların banka umum müdürü ile 
bizim umum müdürümüzü mukayese ediyorsu
nuz. Bir de en az maaş alanların bir mukayese
sini yapmalarını rica ettim, yapmadılar. 

MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — 
Dinlememişsiniz beni. 

ARNA FUAT (Devamla) — Dinledim Bey
efendi, fakat tatmin etmedi. Siz, Garp'ta tahsil 
yapmış, Garp kültürü almış bir zatsınız. Burada 
birbirimize her şeyi söyliyelim, memleket de bize» 
darılmasın. 

Efendim, maaşlara mutlaka zam yapılmasın 
diye kül olarak bir itirazım yok. Yanlış anlaşıl
masın. Hattâ yüksek maaşlı memurlara da zam 
yapılmasın demiyorum. Fakat Karun gibi zen
gin bir memura bugünkü şartlar karşısında tabiî 
yapılamaz. Bu gibiler de memuriyetin manevî 
şerefinden pay alırlar. Evet, bugün memleket 
Sui Jeneris bir nizam içindedir. Buna göre karar 
almak gerekir. Münevverlerimiz halkımız tarafın
dan başka türlü mütalâa edilmektedir. Bu hissî 
itimatsızlığı silmek zorundayız. Alınacak kararlar 
bu hissi silecek işekilde olmalıdır. 

Şimdi arkadaşlar, samimî olarak sözlerime 
devam ediyorum. Bir mühim noktaya tekrar te-
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mas edeceğim. Bakınız ben mutlaka zam yapıl
masın demiyorum. Subay maaşlarına zam iste
niyor. Oldukça kabarık bir zam yapılmış. Pren
sip itibariyle ben Ibu nispeti az buluyorum. Bu 
zam ne zaman yapılmalı, ne gibi şartlarla yapıl
malı, işte ben bunun üstünde duruyorum. Bu 
Mecliste mi çıkaralım, yoksa gelecek Meclise mi 
bırakalım? Zamma neden taraftar olduğumu ve 
fakat derhal yapılmasına aleyhtar olduğumun se
beplerini iyice ifade edebilmek için bir misaller 
vereceğim. Bir lokantaya işkembe çorbası içmek 
için herkes gidebilir. Ama, bir üniformalı subay 
gitmemeli. Bu subaylar umumiyetle siviller gibi 
serbes değillerdir. Mânevi olduğu kadar maddî 
şekilde de şerefli görmek isteriz. Bu arzu sizin 
değil, bizim değil, hepimizin,. Köylü kentli hepi
mizin müşterek aırzu'sudur. 

Artık subaylarımıza her hangi bir toplantı ye
rinde gazozcular gözü ile bakılmasına son veril
melidir. Elbette şerefleri ile mütenasip bir şe
kilde yaşamaları için baremin iki misli maaş ve
rilmesi lâzımdır. Ama bunu biz mi yapacağız?, 
yoksa gelecek Meclis mi yapacak. Orasını bilmem. 
Fakat, daha evvel ordu da baştan sona kadar bir 
revizyondan geçirilmesi, çıkan, emekliye sevk edi
len subaylar da dâhil olmak üzere, fbir revizyon
dan geçirilmesi lâzımdır. Bu iş bittikten sonra, 
süngü muharebesi ortadan kalkmış, fezada çarpı
tıldığı bir devir başladığına göre ordunun ikmali
nin yapıldığı Harb Okulunun kapıları fazla ara
lanmasın. Oradan daha yetişkin daha üstün ele
manlar çıksın; öyle bir yenilik yapalım ki, su
bay aman beni ordudan ayırmasınlar diyecek ka
dar kışlaya manen olduğu kadar maddeten bağ-
lansım. Öyle bir imkâna kavuşturulunca subaylar 
elbette aman beni ordudan ayırmasınla/r diyecek
lerdir. Fakat bunu yapmazsak, çok muhterem 
Millî Birlik Komitesi azasına mensup zevattan 
özün dileyerek söylüyorum, bugünün ıztırabı; bu
günün nedameti ta ebediyete kadar içimizde ya-
şıyacaktır. Buna mukabil bir cemiyetin bilhassa 
mihverinden kopmuş bir cemiyetin, bugün görü
yorsunuz mahkeme salonlarına Adalet Mülkün 
Temelidir, etiketi altında Yüce Divan 400 kişiyi 
muhakeme ediyor. Bunlar kimdir! Bunlar cahil 
insanlar değildir. İçlerinde ilim irfan sahibi olan
lar; çok, bunlar düne kadar milletvekilli idiler. 
Bunların birisi Reisicumhur, birisi Başvekil, ve 
birçoğu Heyeti Vekile âzası ve milletvefailleri. iç
lerinde eski Genelkurmay Başkanı, yüfeseik riitlbe-
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li generaller var. Bu durum karşısında bizlerin 
çok âdil hareket etmemiz icabetmektedir ve bizler 
bu mecburiyet altındayız. 

TEZ HASAN — 27 Mayıstan sonra adalet 
bütün detaylariyle meydana gelmiştir. 

ARNA FUAT (Devamla) — . (Ey, ey diye 
güldükten sonra) — Bütçe müzakereleri umu
midir. Burada bütün fikirler çarpışır. Takdir 
edersiniz ki, bugünkü Hükümette böyle bir şey, 
yani onların hiçbir suçu yoktur. Daha yeni va
zife alıyor bu Hükümet. Kendileri lütfen ka
bul ederlerse, (Maliye Vekiline hitaben) tak
dir ederim; cesaretlerini tebrik ederim. Büyük 
bir yükün altında bulunuyorlar. înşaallah te
miz olarak, muvaffak olarak çıkacaklardır. 
Bütçe Müzkereleri malûm, neticesi malûm. Ha
san Tez arkadaşımızın zannettiği gibi ulu orta 
bir müzakere değildir. Bütçe müzakereleri ba-
zan kabineleri al aşağı eder. Bâzıları da yüksel
tir. Bu münasebetle her şey açıkça konuşulur, 
kaderde gidip gelmemek var, gelip görmemek 
var rahatsız olarak huzurunuza çıktım. Lütfedip 
beni dinlediniz. Bir az daha maruzatta buluna
cağım : 

Arkadaşlar, cemiyet içinde köylü kentli, va
tandaşlar arasında aşikâr bir huzursuzluk var. 
Bunun üzerine hep beraber eğilelim. Memleket
te bir ihtilâl olmuştur. En güzel ve en muvaf
fak bir ihtilâl yapılmıştır. Buna mukabil müseb
biplerden en küçük kan dahi akmamıştır. Fa
kat şüphesiz ki, bâzı hatalara düşülmüştür. 

Bütçeleri tanzim ederken, af buyurun, saçı 
bitmedik yetim vatandaşların mevzuubahsoldu-
ğu bu sırada her türlü hislerden rücu etmek 
zorundayız. Hatalarımızı tashih etmek zorun
dayız. 

Şu 147 1er meselesini ele almak halletmek 
zorundayız. Üniversiteyi de yeni bir tasfiyeye 
tâbi tutmak lâzımdır. Temyizi de yeniden tas
fiye etmek zaruridir. Ancak âdilâne olmak şar-
tiyle. 

Arkadaşlar: Son olarak arz ediyorum. Ulu
orta, Ahmet Oğuz arkadaşımızın dediği gibi, es
ki temeller üzerinde kurulacak bu bütçeden 
hayır gelmez. Bu vahim neticeler doğurur. Be
nim mâruzâtım bu kadardır. Tahammül edemi-
yen arkadaşlarıma da teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Hüseyin Otan, bütçenin üzerin
de konuşacak, 25 dakika zaman istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
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OTAN HÜSEYİN — Muhterem arkadaşlar, 

zaman çok dar. Birçok komisyonlarda çalıştığı
mız ve mahmul halde bulunduğumuz için Bütçe 
Komisyonunun müzakerelerini takibe imkân bu
lamadık. 1961 yılı bütçesi üzerindeki düşünce
lerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Bir maliyeci gibi uzun boylu bütçenin ten
kidini yapacak değilim. Yâlnız, 1981 yılı büt
çesinin ruhuna uygun olarak bâzı düşünceleri
mi serd etmeden geçemiyeceğim. 

27 Mayıstan sonra İnkılâp hükümetleri al
mış oldukları yerinde tedbirler ve kararlarla o 
güne kadar olanca şiddeti ile artmış olan enf-
lâsyonist hareketi önlemiş ve piyasada fiyat 
politikasını istikrarlı bir duruma getirmiştir. 

Düşük iktidarın seçim propagandasına uy
gun olarak, bilhassa seçime takaddüm, eden se
nelerde, artırmada devam ettiği buğday ve pan
car fiyatlarını bilhassa cesaretle el koymak su
retiyle dondurmuş ve İnkılâp Hükümetinin ga
yet realist, bu memleketin istikbaline matuf bir 
hareketinin bir anda ilk semeresini vermiş ol
ması bakımından şayanı tebriktir, şayanı şük
randır". Bu kararlar yanında gelişi güzel yatı
rımlara son verip tasarruf cihetine gitmesi ve 
860 milyon gibi bir tasarruf imkânı sağlamanız 
evvelâ fiyatlarda bir istikrar ve hattâ gerileme 
temin etmiş ve aynı zamanda 1960 bütçesini mu
azzam bir ayık vermekten kurtarmıştır. Fiyat
lardaki gerileme bilhassa 1961 bütçesinde ehem
miyetle ele alınan memur ve ücretlilere seneler
den beri hasretini çektikleri ucuzluğa götüren 
yolun müjdecisi olarak sevindirmiştir. Bu ara
da Sağlık Bakanlığının yerinde aldığı ve ilâç 
fabrikalarmca şikâyet edilmeden kabul edilen 
ilâç fiyatlarındaki indirimler ve bu ferahlatıcı 
hava bir kat daha artmıştır. Bilhassa şunu arz 
edeceğim; 33.5 lira iken bir rubramonun 10.5 
liraya düşmesi hakikaten şayanı tebriktir. Sağ
lık Bakanlığını ve onun şahsında İnkılâp Hü
kümetini bir doktor olarak tebrik ederim Bü
yük bir enflasyonist devrin iztıraplarını çek
miş ve hâlâ da çekmekte bulunan 'bizler de 
1961 yılı bütçesinin hazırlanışında esas telâk
ki edilen fikirler haklı olarak 1961 yılı bütçe
sinin tatbikatında endişeler uyandırmaktadır. 
Bu ciheti zikretmeden geçemiyeceğim 1961 yı
lı bütçesinin iktisadî hüviyeti §udur: Teknik 
yatırımı ve istihlâke ait yatırımı tartırmak. Bu-
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nun için 2 'milyar 703 milyon lira yatının mas
rafları yapmak zorundayız. 1960 yılından % 19 
buçuk fazlasiyle 419 milyon lira fazla masraf 
getirilmiştir. Binaenaleyh eski başlanan, tahsis 
edilen yatırımlar İkmal edilmektedir. Bar kı
sım eğitini seferberliği gibi Millî bir dâvanın 
halline matuf olmak üzere ele alman ve ras
yonel olarak: istihsali artıran ve bilfhassa dö
viz teminine matuf yatırımlar cüzi bir miktar
da kalmış demek oluyor. Bu vaziyet karşısın
da ihracatı artırma yolunda 1961 bütçesinde 
fazla bir ümit mevcut değildir. İstihlâk gücü
nün artırılması hususiyeti ise 1961 bütçesinde 
bir kısım müstehlik kitlenin dikerlerinin aley
hine olarak talejbini genişletmek fırsat ve im
kânını hazırlamak suretiyle tatbikat mevkiine 
konmuş 'bulunmaktadır. 

Bütçe gerekçesinde açıkça bu nokta nıev-
zuuna/hsedilmiş ve tatb'ikatmin bu şekilde ola
cağı Sayın Maliye Vekilinin beyanlarından an
laşılmış 'bulunmaktadır. Bu suretle memur ve 
ücretlilere zam yapma yoluna gidilmektedir. 
Memurların ve ücretlilerin geçim şartlarını 
yakınen biliyorum. Memurlara zam meseleleri 
birçok defalar Meclislerde konuşulmuş ve yeri
ne getirilmiştir. Fakat daima ve geniş hayat 
şartlan ve 'bilhassa enflâsyon -karşısında bu 
zammın memur bütçelerine ancak yamalı bir 
böhea olmaktan ileri gldem'emiştir. 

Memur Ücret Statüsü zaman zaman yapılan 
zamlarla değil Personel Kanununun bir an ev
vel hazırlanmasiyle mümkün 'olacaktır. Bu be
hemehal yapılmalıdır. Aksi halde memur îma-
aşîan yamalı 'bir 'bohça olmaktan ileri gidemez. 
Personel Kanununun bir an evvel getirilmesini 
candan arzu ediyorum. Bu arada şunu arz 
edeyim ki; bu memur maaşlarına zam yanılır
ken gerekçe olarak Sayın Maliye Vekilinin 
mulhteîif şekildeki beyanatlarında geçim en
deksi ele alınmıştır. Hakikaten bugünkü şart
lar altında geçtim endeksi momurlann aleyhi
nedir. Fakat şunu da unutmamak lâzımdır ki 
bugün arazi vergileri ve diğer bina vergileri 
ve son tadillerle vergi mevzuundaki yapılan 
zamlarla bilhassa çiftçinin buğday fiyatlarının 
dondurulması pancar fiyatlannlda indirme ya
pılması şeklindeki bir revizyondan sonra arazi 
vergilerine on misli zam yapılması bu kıyasla
manın tek taraflı olduğu kanaatini bende uyan
dırmıştır, Bilhassa çiftçinin Ibugünkü durumu 
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sabit olmuştur ki Maliye Vekilinin bir sora 
münasebetiyle ve biraz evvel yapdığı beyanat 
da göstermiştir ki borcunu veremeyen çiftçile
rin borçları taksitlenmek yoluna gidilmiştir. 
Hal böyle iken böyle vergi artırnıalan yolu-
na gidilmesi doğru olmasa gerektir. Burada 
istihlâki artırmak için bütçede fazla .bir mas
raf kapısı açma yoluna giden bütçenin, bilhas
sa bütçe gerekçesinde yazıldığı üzere Sayın 
Kurdaş'm sözlerini burada okuyacağım. 

Bir nokta üzerinde durmak istiyorum: «Aşırı 
Devlet sarfiyatı, her zaman enflâsyonist hare
ketin ana melihalarından biri olmuştur.» 

Bu sözler Siyasal Bilgiler Fakültesi dergi
sinde çıkan, bir yazıdan alınmıştır. 

Yeni bütçede Devlet masraflarının artınlışı 
hususunda, yani enflâsyonist !bir yolda bulunu
lup bulunulmadığı cihetlide "bir endişe varit 
midir, değil midir? Her ne kadar Sayın Kur-
daş, Gazetecilere % 5 gibi 'bir açık olduğu tak
tirde 5 bin lira vereceğini vadetmek suretiyle 
bir enflasyonu kabullenmiş de demektir. Sa
yın Kurdasın dediği ibu % 5 yüzde onu bulur
sa acaba ceninden 'bu 5 'bin lira gibi bir parayı 
kolaylıkla gazetecilere verebilir mî? Vakıa bu 
olduğu gibi, Devlet olarak millî gelirimize akse
dici şekli birkaç milyara baliğ olur. Bu bakımdan 
temennimiz şudur ki; bütçenin gerekçesinde yazıl
dığı gibi ve en son olarak Maliye Vekilimizin de 
ifade "buyurduktan şekilde, dört aylık kontrol
ler sayesinde, eflâsyonist harekete gitmeden büt
çenin tatbik edilmesini Allah kısmet etsin. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu adına. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 

DOĞAN AVNİ — Muhterem arkadaşlarım, Mec
lisin muhterem âzalarının tenkitleri tamamen bit
tikten sonra iktisadî, teknik sahalarla, malî saha
larda cevap vermeyi ve encümenin bütçe üzerin
deki mütalâasının temel prensiplerini arz etmeyi 
faydalı addetmiştik. 

Yalnız bir hatip arkadaşımın encümene bir is
natta bulundu, buyurdular ki, bütçeyi tetkik 
eden encümen vicdan huzura içinde karar verme
miştir. Yani, inanmadığı halde sıkıntıdan kabul 
etmiş demekse, bunu Bütçe Encümeni namına 
şiddetle reddederim. Biz, bir mucize yaratılacağı- * 
na inanlardan değiliz. Bir yangın durdurulmuş; 
bu yangının tahribatı üzerinde mümkün olan dü
zenlemeler yapılmıştı r. 
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Eğer kıymetli arkadaşımız, Fuat Beyefendi, 

Bütçe Encümeninin mazbatasını tetkik etmiş ol
saydı, endişe buyurdukları hususlarda Bütçe En
cümeninin de hassasiyetle durmuş olduğunu mü-
şahade ederlerdi. 

Kendileri dışardan misaller verdiler. Buna ka
rışanlayız. Herkes bu kürsüde, konuşma hürrüye-
tini istediği gibi kullanır. Ama biz, bizim hakkı
mızda kanaat beyanı için, kendisine vekâlet ver
medik. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bay Celâl Sungur. Aleyhte ko
nuşacaklar. 25 dakika zaman istemişler. 

SUNGUR CELÂL — Muhterem arkadaşlarım, 
konuşmam daha uzun olacaktı, fakat sıraya göre 
sona kaldığım için, temas etmek istediğim mevzu
ların bir çoğuna benden evvel konuşan arkadaş
larım temas etmiş olduklarından kısa konuşaca
ğım. 

Sözlerime, başlarken, 1961 yılı bütçesinin mem
leketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olması
nı dilerim. 

Arkadaşlar, 1961 yılı bütçesi samimî ve denk 
bir bütçe manzarası arz etmekte ise de, gelir büt
çesindeki fasıllarının tahakkukat- V£ tahsilatının 
realize edilmesi çok mühimdir. Bunun tahakku
kundan endişe etmekteyim. 10 senelik enflâsyo-
nist malî ve iktisadî hareketin memleketin her 
zümresi üzerinde; köylü, işçi, çiftçi, memur hu
lâsa milletin bütünü üzerinde menfi tesirleri ol
muştur. Geçmiş yılların plânsız programsız ha
reketiyle perişan hale gelmiş Devlet maliyesinin 
duramu Millî Birlik Komitesinin almış olduğu 
kararlarla kısmen düzeltilmişti. Yalnız son zaman
larda ittihaz olunan malî kararlar; bilhassa ver
gi mevzuln, daha evvelki tutum ve müttehaz ka
rarlarla tezat haldedir. 

Arkadaşlar çıkarılan kanunların prensipleri 
bakımından Hükümetle beraberim. Yalnız bunla
rın acele olarak çıktığına inanıyorum. Kıymetli 
Maliye Vekili arkadaşımız. Vergi kanunlarının 
tümünün revizyona tâbi tutulacağını ifade buyur
muşlardır. Bunu teminat olarak kabul ettiğimi 
arz etmek isterim. Vergi kanunlarının tümü, 27 
Mayıs hareketinden evvel perişan hale getirilmiş 
olan yurdumuzda zaten cemiyet için ağırdı Ara
zi Vergisinin, seyyanen her mıntıkada, her 
tarafda on misli artırılması birçok mıntıkalar-
daki vatandaşlarımızı perişan etmiştir. Hattâ 
bâzıları bu yüzden arazisini satmak mecburiye
tinde dahi kalacaklardır. 
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Bina Vergisi ise keza bugünkü şekli ile ağrır. 

dır, revizyona ihtiyaç vardır. Aksi takdirde 
bâzı eşhasta binalarını satmak zorunda kala
caklardır. 

Kurumlar Vergisi ise, bugünkü iki misline 
çıkarılması haliyle birçok hususî sektörün ya
şama., imkânlarını yoketmektedir 

Arkadaşlar, ziraî kazançlardaki verginin 
tatbikatında, Hükümetle esasta beraberim, fa
kat bu verginin ziraatçiye daha açık olarak an
latılmalına da lüzum vardır. Bir de bu ver
ginin ı*evizyona tâbi tutularak, kıstasların mın
tıkalara göre değiştirilmesinde zaruret olduğu
nu görmekteyim. 

Buraya kadar olan izahatımdan anlaşılacak 
şey şudur ki, bu artırılan ve ihdas olunan ver
giler sabık iktidar. zamanında perişan hale ge
tirilmiş olan cemiyetimize göre ağırdır. Bu ss-
bepten tahakkukatın tahsilatla aynı olmıyaea-
ğma inandığımdan bu bütçenin denk olarak de
vam edeceğini şahsen zannetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 27 Mayıstan bu ta
rafa tutuma bir bakacak olursak Millî Birlik 
Komitesinin almış olduğu çok isabetli kararlar 
görmekteyiz. Meselâ çıkarılmış olan 123 sayılı 
Kanun perişan durumda olan vatandaş kütle
sine, çiftçiye ve köylüye «oh...,» dedirtmiş ve 
derin bir nefes aldırmıştır. Bu kanunla borç
lar 10 sene taksite bağlanmak suretiyle bu va
tandaşlarımıza yaşamak imkânı verilmiştir. Yi
ne Maliye Bakanımız tohumluk borçlarını da 10 
senelik taksite bağlamak suretiyle köylümüze 
yaşamak imkâna vermişlerdir. Ama bunları 
yaparken bir taraftan da köylüye yeni munzam 
vergiler yüklenmiştir. Bu iki tatbikat birbiri
ne zıttır. Bu sebepledir ki, vergi tahakkukları 
ile tahsilatın biribirine uymıyacağı fikrindeyim. 

Cemiyetimizin bugünkü vergi durumunu tet
kik eden kıymetli Maliyeci ve İktisatçı, Prof. 
Nevmarck, bugünkü vergilerin artırılmamağı 
tasviyesinde bulunmuşlardır. Bu hususu Prof. 
Feridun Ergin Bey bilirler. Ama vergilerin 
revizyonuna da ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar, mühim bir mevzu daha var. 
Kıymetli arkadaşımız Ali Rıza Akbıyıkoğİu bu 
mevzuu sözlü soru halinde de Meclise getirmiş
lerdi. Bütçe Komisyonu çalışmalarında da 
mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştık. Bir 
kere daha huzurunuzda belirtmeyi vazife savı-
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yorum : Bu mevzu, pancar müstahsilinin ala 
caklarıdır arkadaşlar. Pancar müstahsili 450 
milyon lira alacaklıdır. Bunu bir an evvel 
ödenmesi lâzımdır. Bu bir haktır. Bu para 
pancar müstahsilinin kesesine kalacak bir para 
da değildir. Pancar müstahsili de borçludur. 
Bankaya borçludur. Nakliyeciye borçludur. Es
nafa» işçiye borcu vardır. Bu para tediye edi
lecek olursa piyasadaki durgunluğun izalesine 
yarayacaktır. Kıymetli vekilimizin muvaffa
kiyeti bu yolda hareketle mümkün olacaktır. 
Acilen ödenmesini yerinde buluyorum. 

Arkadaşlar, buraya kadar olan izahatımla, 
Maliye Vekâleti bütçelerinin, sakıt iktidar za
manında enfilâsyonist iktisadî ve malî politika
ları sebebiyle perişan hale geldiğini kabul edi-. 
yorum. Bu politika köylümüzü, işçilerimizi, 
esnafımızı, memurlarımızı hülâsa bütün bir ce
miyeti perişan hale getirmiştir. Böyle bir de
virde şahsen şuna inanıyorum ve Türk milleti
nin bir ferdi olarak ifade ediyorum ki : mem
leketin ve milletimizin istikbali için kemerleri 
hep beraber sıkmak lâzımdır. 

Bir kısım vergilere ilâveler edilirken ve bâzı 
yeni vergiler ihdas edilirken, maaşlıların sa
dece bir krsmınm maaşlarına zam iyi bir yol 
değildir. Millet içerisinde tefrik yapılarak ya
pılan zammın havasıda iyi olmıyacaktır. Bil
hassa bir zümreye ağır vergi mükellefiyetleri 
yükliyerek alınan paranın diğer bir zümreye ve
rilmesi psikolojisi gayet ağır ve tehlikelidir. 
adaletsiz bir işdir. 

Arkadaşlar, Maliye Vekilimizin Bütçe Ko
misyonunda ve Karma Komisyonda verdikleri 

. izahatı takibettim. Vekil Bey şöyle buyurdular; 
evet, iktisadî Devlet Teşekküllerinin maaşları
na zam yapmıyoruz, ama 'Onlar zaten yüksek 
para almaktalar, maaş vasatileri yüksektir, de
diler. îyi ama arkadaşlar, İktisadî Devlet Te
şekküllerinin içinde bugün'kü zamdan faydala-
nanlar nispetinden daha düşük maaş sahibi 
olanlar da vardır. Onları mahrum etmemek 
âcabederdi. 

Hele Sayın Maliye Vekillimizin işçiler mev
zuundaki fikrine katiyen iştirak etmiyorum. 
işçilerin ücretlerimin hayat pahalılığı ile müte-
rafik alarak yükseldiğinden ve sıkıntıda olma
dıklarını ifade buyurdular, halbuki vaziyet öyle 
değildir, arkadaşlar. Haftalarca eti kasap dük
kânının vitrininde ;görüp de mutfağına koya-
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anıyan işçiler çoktur. Zam yapılırken böyle tef-
rük ederek değil, tümüne zam yapılması daha 
iyi ve adaletli olurdu. Buna da, bugünkü -malî 
durumumuzla, sabık iktidarın sebebolması do-
layısiyle imkân bulunamadığından dolayı da 
olsa, bir kısım maaşlıya zammı ben asla tasvib-
edemiyoram. 

Arkadaşlar maaşlara zammın memuru .kur
taracağına da katiyen inanmıyorum. Geçmiş za
manda da bunun misalleri mükerreren olmuş
tur. Kıymetli Vekilimiz daha Amerika'dan dön
dükleri gün, hava alanında maaşlara zam müj
desini yerdiklerinden bu yana, zeytin fiyatı, 
pirinç fiyatı, yağ fiyatı, et fiyatı, daha ortada 
bir zam yokken yükselmeye başladı. Yarın zam 
ffiilen tahakkuk ettiği zaman Vekil Beyin bütün 
hüsnüniyetine rağmen fiyatların yükseleceğine 
kaaniim. 

Memurun maaşına zam yaparak değil, maa
şından fazla kesintileri kaldırmak suretiyle bu 
iş yapılsaydı daha iyi olurdu. Sonra arkadaşlar, 
sıkıntıyı çeken küçük memurlardır. Küçük me
mur da aynı nispette zamıma tâbi olmaktadır, 
umuım müdür ve müsteşar da aynı nispette 
zamma tâbi olmaktadır. Sonra bu zammı bir 
hesaba vurduğumuz zaman memurun eline ge
çecek miktar % 16 nispetindedir. Bu % 16 nis
petindeki zamdan bir medet umulamaz. Bu bir 
çerez parasından başka bir şey olamaz. Yanlış 
anlaşılmasın memurun refahını .herkes ister. 
Ben de bunu arz ederim. Şahsan tasvibetmedi-
ğim husus bunun eşit olarak bütün .memurlara' 
teşmil edilmemesi ve bu nispetle arzu edilen ga
yenin tahakkuk edemiyeceğidir. 

Muhterem arkadaşlarımı, Nuri Kınık arka
daşımız temas ettiler, bendeniz de temas etme
den geçemiyeeeğim. 

Türkiye'de nüfus artmaktadır. Buna muka
bil 1960 ta banka kredileri durdurulmuştur, 
yeni krediler açılmamaktadır. Ziraat Bankası-

; nın plasmanı kâfi gelmemekte ve müktesep 
kredilerde verilmemektedir. 

Bankalar denince; benim aklıma Ziraat Ban
kası geliir, bu bankanın 600 şubesi ve 1 570 Ta
rım Kredi kooperatifleri vardır. Teşkilât bütün 
yurda yayılmış durumdadır. Bu müessese vatan
daşın ziraî ve ticarî kredi ihtiyaçlarını karşılar 
maktadır. Bu banka perişan hale gelmiştir. Bu
günkü durumunu, mütalâa etmek icabeder. Bu 
bankanın işlerinin aksamaması için Millî Bir-
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lik Komitesi 123 ısayıli Kanunla iyi bir tedbir 
almıştır. Vatandaşın ferahlamasına mukabil 
banka sıkıntıya girmiştir. 380 milyon civarında 
olan alacağını 123 sayılı Kanunla tahsil edebi
lecektir. Bu meblâğ 10 sene için yarı yarıya 
dondurulmuş hale gelmiştir. Bankanın Devlet
ten diğer alacaklarının yekûnu ise 800 küsur 
milyon liraya baliğ olmaktadır. Bankanın bu 
alacağı da öderimeme'ktedir. Düğer taraftan 
6617 sayılı Kanunun sarih hükümlerine' göre, 
Devlet bütçesinin yüzde biri Ziraat Bankasının 
sermayesine katılmak üzere verileceği halde, 
kıymetli Maliye Vekilimize bu hususu istirham 
ettiğimiz zaman, bu seneki Muvazenei Umumiye 
Kanununda 87 000 000 lira vermesi lâzımgeldiği 
halde 1 000 000 lira konmuştur. 

Arkadaşlar 87 000 000 lira Ziraat Bankasına 
verilmiş olsaydı, Banka bütün Türkiye'de yeni 
pilâsmanlar temin etmek ve yeni ihtiyaçları kar
şılamak imkânına sahibolurdu. 

Anadolu'da esnafın durumu perişandır, rafları 
(boştur, sabahtan akşama kadar ekmek parasını 
çıkaramamaktadır. Maliye Vekilimizin, Hükümet 
namına getirmiş olduğu 1961 bütçesinin esası, iki' 
noktada toplanabilir ki; bunlar da: 

1. Piyasadaki durgunluğu gidermek, 
2, Yatırımlara devam etmektir. 
(Ben şahsan pancar parasının ödenmesinin pi

yasada durgunluğu önliyeceğine inandığım gibi, 
Ziraat Bankasınnn takviyesinin de piyasadaki 
durgunluğu gidermekte büyük rol oynayacağına 
inanıyorum. Onun için kıymetli Vekilden bu hu
susta gayret ve yardım istirham ediyorum. En
cümende kendileri Ziraat Bankasının Malî Stü-
rüktürünün tekraren elden geçirileceğini vaad 
buyurmuşlardı. Ama bunun uzamasına tahammü
lü olmadığını bilhassa belirtmek isterim. 

Muihterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
biraz da yatırımlardan bahsetmek isterim. 

Arkadaşlar, 1961 bütçesi yatırımlarda Millî 
Eğitime en büyük yeri vermekle şimdiye kadar 
memlekete yapılmış hizmetlerin en büyüklerinden 
^birini yapmış oluyor. Bunu şükranla ifade et
mek isterim. Zira kalkınma ve terakki hamlele
rinin geri kalmasında en büyük amilin kültür 
noksanlığı olduğunu bilenlerdenim. Yalnız köye 
okulla, eğitimle giden 1961 bütçesi bir noktada 
ıbeni meyus etmiştir. O da, il ve köy yolları mev
zuudur, 1960 yılı bütçesinde köy ve il yollarına 
300 milyon lira ayrılmıştı. Bu paradan 225 mil-
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yon lirası harcanmıştır. 1961 bütçesinde İ89 
milyon lira teklif edildiği halde 130 milyon lira 
köy ve il yolları için konmuştur ki, bu köy ve il 
yollarının yapımını aksatacaktır. 

130 milyonun büyük bir kısmı sadece illere 
gidecektir, 

Kıymetli Maliye Vekilimiz Encümende ifade 
buyurarak söz verdiler; özel idarelerden tahsil 
edilecek olan 70 milyon liradan bu yollar için 
yani köy ve il yolları için istifade edileceğini söy
lediler. 

Fakat, biraz evvel de arz ettiğim gibi vergi^ 
lerin katî tahsilatının aksayacağına, ve zayıf ola
cağına kaniim. Bu bakımdan köy yollarına bir 
çare bulunmasını bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar, kıymetli Vekilimizin bir noktada 
dikkatini çekmek isterim. Bendeniz, şahsan yeni 
DÜtçe ile, bütçe hareketiyle piyasadaki, durgunlu
ğun yakın zamanlarda izale edileceğini tahmin 
edemiyorum. Sonbaharda piyasadaki taleplere 
'göre piyasada fiyatlarda bir yükselme olacaktır. 

Bütçenin 4 aylık bir kontrola tâbi tutulacağı
nı Sayın Maliye Vekili ifade »buyurdular fakat 
(bendeniz bir kere daha hatırlamak isterim ki: 
Sonbaharda bütçeye dikkat etmek icabediyor. O 
vakit fiilî talebin artmasiyle, istihlâk temayülü
nün artmasiyle fiyatlarda şiddelii bir artış, hare
ket beklenebilir. 

Sözlerimi; 1961 bütçesinin Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını temen|ni ederek bitirir. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Emin Soysal, 
konuşacak, 30 dakika zaman i 

SOYSAL EMİN -<• Efendiiı, yeni bir dev
renin eşiğinde, Devletimiz vp mîlletimizin en 

ihtisas sahibi ol-

(Alkışlar) 
bütçe üzerinde 
itemişlerdir. 

mühim bir mevzuu üzerinde, 
madan söz söylemek güçtür. [Bendeniz ne ikti
satçıyım ne de maliyeciyim. Komisyonda da arz 
ettiğim gibi, 10, 15 seneden beri bizim maliye
cilerimiz, iktisatçılarımızın bu memleketteki 
tutumları, bir nebze beni de iktisatçı yaptı. 

Muhterem arkadaşlar, 27 1 Mayıstan bu tara
fa olan biten işleri küçümsememek lâzımdır. 
Tenkidi yaparken kanaatim odur ki, daha çok 
muhalefette kalmışımdır, âdeiimdir, iyi ve ak
sak tarafları bir arada söylemek ve yapılan 
işlerin iyi taraflarını da teb ıriiz ettirmek ye
rinde olur. Bu bakımdan İnkılâp Hükümetinin 
27 Mayıstan bu tarafa iktisadî ve malî sahada, 
yaptığı iyi işlerin ifadesini jburada tekrarla-
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kadan geçmeyi doğru bulmuyorum. Arkadaş
larımın söylediği gibi bir defa enflâsyonist 
gidişe bir son vermeleri çok iyi olmuştur. On
dan sonra 500 milyondan fazla bir tasarruf 
sağlamaları ve Devlet icraatında tasarrufa 
girişmeleri memleket için çok iyi olmuştur. 

Biz, geçen seneki bütçelerde bu tasarruf 
üzerinde durduğumuz zamanlar, karşımızdaki
ler tasarruf yapılamıyacağmı söylüyorlardı. Bu
nun arkasından da bütçenin denk ve muva
zeneli olduğunu iddia ediyorlardı- İnkılâp Hü
kümeti 1960 bütçesinin samimiyetsizliğini ve 1 
milyara yakın açığı olduğunu ortaya koydu, 
ki biz bunu o zaman iddia ediyorduk. Bu me
selenin üzerine 'samimî eller, emniyetli eller eği
lince pekâlâ bir tasarruf yapılabilmiştir. Bu 
hakikaten şayanı şükrandır. 

Bundan sonra -muhalefetin derdi, iktidarın 
çabaladığı, millet olarak sızlandığımız Millî 
Korunma Kanunu kaldırılması iyi bir iş olmuş
tur. Misal olmak üzere bir müşahademi ifade
me müsaade buyurmanızı rica edeceğim. Bir 
gün Elbistan'ın Malap köyünden 70 lik bir 
ihtiyar bana geldi. Ağlıyor, iki gözü iki çeş
me. tki kilo yağı satmak için şehre inmiş 8 
lira vermişler o da kilosuna 9 lira istemiş. Alı
cılar kendisini polise haber vermişler. Yağın 
kilosuna 9 lira istediği için mahkemeye götür
müşler neticede 3 ay hapis 700 lira para ceza
sına mahkûm olmuş. Gittim evinde gördüm. 
Beş keçisi 7 nüfus aile efradı vardı bu yetmiş
lik ihtiyarın. Böyle bir kanunun kaldırıl
ması için evvelden beri sızlanır ve söylenir
dim. Şimdi bu sızımızda dumdu. 

Arkadaşlar, böyle bir kanunun bir çırpıda 
Millî Birlik Komitesince kaldırılması hakikaten 
memlekete bir ferahlık getirmiştir. 

Memlekette huzursuzluğun, bizzat karaborsa
nın icabında, bizzat ahlâksızlığın çeşitli yollardan 
tatoviye kanunu olan Millî Korunma Kanununun 
kaldırılması güzel bir şey. Bunlar dile kolay. 
Ama biz senelerce uğraştık kaldıramadık. Şimdi 
bir hamlede kalktı. Diğer taraftan ziraî kredi ve 
tohumluğun tecile tâbi tutulması iyi bir şey ol
muştur. Yalnız bu kanunu yaparken, mütemadi
yi» boj'ç alıp da dalavereli yollardan gidilerek 
Ziraat Bankasının parasını vermiyen ve sabık 
idarenin yetiştirdiği demokrasi simsarlarını na-
•arı dikkate alarak bir iki fıkra daha ekleselerdi 
gfizel olurdu. 

.mı ö : i 
Personel Dairesinin kurulması da çok güzel 

bir şey. Personel Dairesinin kurulmasında biz se
nelerden beri geri kaldık. 1946 dan beri kâh Mec
liste, kâh gazetelerde yazdık ve söyledik. Bu mem
leketin çektiği memur işi, memur hacmi hemen 
ifade edeyim Devlet idaresini, millete topyekûn 
Devlet olarak pahalıya mal etmektedir. Bunun 
başlıca sebebi yıldan yıla, günden güne memur 
adedinin artmasıdır. Demokrat Parti 1950 den 
evvel ehliyetli memur çalıştıraeâğıZj az memur 
çalıştıracağız dediği halde iktidara geldikten son
ra bu meseleyi iyice dejenere etmiştir. Ben onları 
burada artık tenkid etmiyorum. Gidişi tenkid edi
yorum. 10 sene zarfında memur aÖedini takriben 
% 40 artırmışlardır. Adedin bu nispette çoğal
ması bu fakir milletin bütçesi üzerine çekilmez 
bir yük olmuştur. 

Mesele şu : Bu memlekette müstahsil müsta
kil iş güç sahibi vatandaş adedi, 7 milyonu geçmi
yor. 24 milyonun derdi ve yükü bu 7 milyon müs
tahsil vatandaş üzerindedir. Bunu bilmek işleri
mizi buna göre ayarlamak mecburiyetindeyiz. 

Maliye bütçesinde Belediye Başkanının iza
hatından anladık ki, istanbul Belediyesinde 31 
bin memur varmış. Bu nasıl korkunç iş. Falan me
busun yeğeni, filânın akrabası, falan kimseyi fi
lân memuriyete yerleştirirsek 30 rey temin etti
recek derken, Belediyenin üstüne 31 bin memuru 
getirmiş, yüklenmiştir. 

1959 da muttali olduk, 3 000, memurun ayba
şında gelerek imza atıp maaş aldıklarına. Bu şe
kilde bir Devlet idaresi olur mu? Maliye Vekili 
•mütevazi rakamlarla delilleri getirdi. Bizi, bata
ğın kenarına getirmişler. 31 bin memuru, 300 kü
sur bin borcu var. İstanbul Belediyesi işliyebü-
mesi için 50 milyon para isterler, göçen sene ver
dik, fakat 100 milyon istediler, vermezseniz siz 
para vermiyorsunuz derler. Bu paralar Demokrat 
Partinin partizan idarecilerine, partizan valile
rine verilecektir demiştik. Bu paraların kimlere 
verileceği sorulduğu zaman ve sureti sarfı hak
kında kanaatimizi yukarda belirttiğimiz şekilde 
ifade ettiğimizde günün Maliye Vekili kürsüye 
gelerek noktai nazarımızı şiddetle reddettiler. 
Kendilerine bu meblâğın istimlâke verileceğini 
kaydettirmek istedik yapmadılar. Yapmış olsa
lardı Anayasaya aykırı hareketleri teslbit edilmiş 
olacaktı, aslında da öyle idi. Perişan bir bütçesiyle 
31 bin memuru belediyenin sırtına yüklemek na
sıl olur? Bu nasıl bir Devlet idaresidir? 
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Geçmiş hükümetlerin yapmış oldukları bu gi

bi hataları 7 ay içerisinde düzeltebilmek müm
kün müdür? 7 aydan beri geceli gündüzlü çalış
mak ne demektir? 

Bir gün için kalın da şu kanunu çıkaralım di
ye yalvardığımız zaman bir saat bile durmadılar. 
6 ay tatil, 4,5 ay çalışır gibi görünür, 2,5 ay ara 
tatili bu şekilde Meclisi idare ettiler ve netice bu 
hale geldi. Burada lıesabetmek mecburiyetinde
yiz, Yaz demediler, Temmuz demediler, memleket 
işlerine eğilerek, güçleri yettiği kadar, bilgileri
nin vüsati kadar yapmaya çalıştılar. Arz ettiğim 
gibi iyi şeyler de yaptılar. Devlet Plânlama Dai
resi, buna muhtaç idik. Bir yolcunun susayıp da 
su aradığı çöldeki haleti ruhiyesini düşünün. Bu 
daireye biz muhtaç idik. Plânsız, programsız gi
dişin bu memlekete getirdiği zararlar milyarlarca 
lirayı buldu. 

Şimdi meselâ, Maraş Fabrikası için Vekil 
Bey diyor ki, yapmıyaeağız. Buraya arkadaş
lar 4 - 5 milyon lira harcanmıştır. Mahallî bir 
mevzu olduğu için değil, misal olarak arz edi
yorum. Buraya bu fabrika yapılamıyacaktı da 
niçin bu kadar para sarf edildi?. Milletin pa
rası böyle hesapsız ve kitapsız olarak niçin 
toprağa gömüldü? Ben geçen ,sene hayret eder
dim : Bunların ellerinden 10 senede 50 milya
ra yakın para geçmiştir. 8 - 10 milyarı yatı
rımlara gitti diyelim. Bir o kadar da memur 
maaşlarına ve diğer masraflara gitti kabul ede
lim. 20 milyar lira nereye gitmiştir? Hâlâ 
buna akıl erdiremem. Maliyecilerimiz de bunun 
nereye gittiğini bulamadılar zannederim. Çün
kü adamlar öyle karıştırmışlar ki işin içinden 
çıkmak zor. 

Millî Birlik Komitesinin plânsız yatırımla
rı durdurması, İktisadî Devlet Teşekkülleri 
sahasında reorganizasyon denilen işe girişme
leri güzel bir şey olmuştur. Meselâ iktisadî 
Devlet Teşekküllerinden biri senede 30 milyon 
kâr etti diye ilân edilir; ama sonradan bilanço 
gelir bütün İktisadî Devlet Teşekkülleri zarar 
etmiştir. Trenler tıklım tıklım doludur. Dev
let Demiryolları zarar eder. Nasıl zarar eder? 
Niçin zarar eder? Bu meseleler hâlâ çözüleme
miştir. 

7 ay içerisinde Millî Birlik Komitesi, 8 - 10 
senenin hileleri ile dolu olan bir şeyi nasıl çö
zebilirdi ? 
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Millî Birlik Hükümetinin yaptığı işlerden 

birisi de ilk öğretime verdiği ehemmiyettir. Bu 
yolda yaptığı hareket doğrudur. Bir milleti 
uçuruma sürükliyecek olan bir cehaletin mut
lak önlenmesi lâzımdır. Rey alanların; rey ve
ren insanlara musallat olmamasını temin için 
Millî Birlik Hükümetinin ilk öğretime bu yön
den verdiği ehemmiyet son derece yerindedir. 
Muazzam bir gençlik kütlesinin bu hizmete 
gönderilmesi çok isabetli olmuştur. Millî Eği
tim Bakanlığı da lüzumlu kitapları hazırlar 
ve gönderirse iyi bir temel atılmış olacaktır. 

Pahalılık cereyanına bir nispet dâhilinde-
mâni olmak hareketi yerindedir. . 

Arkadaşlar, saydığım malî ve iktisadî tedbir
lerin ötesinde 27 Mayıs gününden beri -Millî 
Birlik İdaresinin bu memlekette bir yaranın 
üzerine parmak basıp neşterinin işletmiş olması, 
eksiklerine rağmen, güzel birşeydir. Milletin 
malım kemiren, yiyen, suiistimalcileri, vurgun
cuları, hırsızları, ahlâk simsarlarına durunuz de-
mesi,çok mühim birşey. Tarihimizde böyle iyi bir 
devir var, İstiklâl Harbinin akabinde memle
kette bir çalışma havası, bir ahlâk havası, materya
list olmıyan kalkınma için durmadan çalışan bir 
hava. Şimdi Millî Birlik İdaresinin bu noktaya el 
koyup hırsızları enseleyip, suiistinralcileri ense
leyip Devletin bünyesini kemirenleri yakalama
ya azmetmiş olması yok mu, bu harekete paha bi
çilmez. Ne söylüyorsunuz, buna doyum olmaz. 
Karşımıza çıkıyordu, kayınbiraderini milyon
lara garkeden adam, Maliye Vekili, ismini söy-
lemiyeyim, bize ahlâk dersi vermeye kalkıyor
du. Ve Maliyenin temelleri yıkılıyordu. Kredi 
suiistimalları... 40 milyon liralık, Ziraat Bankası 
suiistimalini çıkarmak için bir avuç arkada
şımızla günlerce nasıl titiz! ve sinirli günler geçir
diğimiz zamanı biz biliriz. O zaman biz biliriz na
sıl hareket ettiğimizi. Millî Birlik Hükümetinin 

. v suiistimaller bakımından, usulsüzlükler bakımın» 
dan, tembellikler bakımından ahlâkî temelleri kuv
vetlendirecek işlerini, icraatını idrak edip, tak
dir edip bu tarafı tuttuğumuz! zaman bu mem
lekette halledilmiyecek birşey yoktur. 

Millî Birlik Komitesinin bu hususlarda gi
rişmiş olduğu işler bu memleketin tarininde 

, çok mühim hâdiselerdir. 
Bu mâruzâtımı bir hâtıramla canlandırmak 

isterim. Geçen seneki bütçe müzakerelerinde* 
,yiz. Saat gece bir. Zamanın Ziraat Vekilinç 
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soruyoruz. Ormandan, Orman işletmesinin kaç 
milyon alacağı var? Vekil cevap veremedi. 
Umum Müdür 42 milyon lira, dedi. Ne kadarı 
eşhas üzerindedir? diye sorduk. Bunun lis
tesi elimizde idi. Eksik olmasın vatansever bâzı 
memurlarımız bize bu hususlarda yardım edi
yorlardı. Bu borcun IZ milyonu şahıslar üze
rinde idi. O zamanın Bütçe Eneümeni reisi dâhil 
birçok kimseler 100 M. küp, 50 M- küp kereste 
almış, yaptırdığı apartmana, inşaata gönder
mişi. Bunu ortaya attık. Ferid Melen de orada 
idi. 

Melen arkadaşımız arkadaşlar bu vekil 
mesuldür, hakkında zabıt tutun, Heyeti Umu-' 
miyeye gidelim dedi. Buna rağmen vekil icra
atına devam edeceğim/ durmıyaeağım dedi. 
Kimseye tâan edecek değilim, geçmiş seneleri 
bilen arkadaşlarımız çoktur; Akşamdan sonra; 
Ankara Palasta viskileri içerek, her gün fakir 
milletin açık bütçesinden viskileri içerek (tah
sisatı mestureden sesleri) gelip çalıştıklarını 
bilen arkadaşlarımız çoktur. 

Bütçe Komisyonunda bulunan "arkadaşları
mız 15 gün içinde bütçeyi yaparken tost yiye
rek çalışmışlardır. (Gülüşmeler) 

Arkadaşlarımızın hazırladıkları bütçe rapo
runu çok samimî buldum. Hattâ kendileri Ko
misyonda vâki olan tenkid ve temennileri de bu 
rapora almışlardır. Hattâ Maliye Vekilinin tatlı 
tatlı anlattığı bâzı meselelerde şüphe izhar et
mişler. Zaman olsa okurdum. QQqen seneye nis
petle bu bütçede bir yenilik olmuştur. 4 ayda 
bir kendi kendini murakabeye tâbi tutmak. Bu 
son derece güzel bir şey. Bütçeyi çıkardıktan 
ısonra her dairenin iş bitti sanarak sellemeh-
hüsselâm hareket etmeleri memlekete çok zarar
lar yapıyordu. Bundan sonra müessir bir mu
rakabe meselesi ortaya çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Vekilinin tas
vir ettiği ve bir kısım arkadaşlarımızın söyle
diği bütün meseleler geliyor, bir düğüm nokta-" 
smda toplanıyor. Geçmiş senelerde müessir mu
rakabe yoktu, zamanın iktidarı murakabeyi 
felce uğratmıştı. Meclis murakaJbesi yoktu, 
grup murakabesi yoktu, mu'halefet murakabesi 
işleme*1*haldeydi. Bunun yanında Devletin ken
di kendini murakabe sistemleri de felce uğra. 
mışti; Meclis murakabesinde, sözlü soru sorar-
smıZj konuşturmazlar. 500 e yakın, sözlü soru 
alacağımız yar, nerede kaldı, bilmem. Meclis 
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soruşturması istemiştedir, Hükümet hiçbir gün 
umumi münakaşaya yanaşmamıştır. Zaten Hü
kümet yoktu ki. Ben üç sene Başvekilin bütçe 
müzakerelerine komisyona geldiğini görmedim. 
Ondan evvel gelirdi. Ve üç sene zarfında adam, 

: Meclise 3 defa geldi. Birinde 15 dakika kaldı. 
Birinde yarım saat. Birinde de zannedersem bir 
saat kadar. Her zaman Meclîs karşısında hesap 
vermek mecburiyetinde olan Başvekil olacak 
adam 3 senede 3 defa Meclisin karşısına çıkı
yor. Böyle bir Mecliste elibetteki murakaibe ol
maz. Murakabeyi hiçe saydılar. 

Diğer taraftan icraatları için yapılan ve 
şimdi yaptığımız şu tenkidl'er var ya, bunların 
çoğu - arkadaşlarım bilirler - Başvekâlet Yük
sek Murakaibe Heyetinin raporlarında da vardı. 
Oradaki fedakâr ve vatansever insanlar haki
katen iyi çalışmışlar, tenkidlerini yapmışlar 
aksaklıkları raporlarına yazmışlardı. Başvekil 

.olacak adam, Hükümet olacak heyet, kendi or
ganlarının vermiş olduğu raporları dahi oku
muş olsalardı, bu hataların çoğu olmazdı. 

Meselâ İğdır Çiftliğinde 400 koyun kaybol
muş. Bu murakabe raporu bile geçmiş. İran'a 
gitmiş, satılmış. Arayan yok, soran yok. Belki 
çiftlik zarar ediyor, arayan yok, soran yok. 
Yüksek Murakabe eye'ti bunları yazmış. Başba
kan murakabeye ehemmiyet vermiş, kendi'lerini 
murakabe ettirmiş olsaydı, vâki hataların bir
çokları kendiliğinden halledilmiş ve yapılmamış 
olurdu. Murakabe istemedikleri için suçlu hale 
düşmüşlerdir. Bir hükümet, daha evvel suçlu 
olursa kendisini murakabe etmek istiyenleri 
düşman bilir. Hükümet zayıf olursa, .tenkid ve 
murakabeden uzak olur, kaçar. Hükümet kendi
ne güvenir namuslu olursa murakabe ve tenkid 
ile ıkolkola gezer, dost olur, beraberce yürürler. 
Murakabeyi felce uğratan Hükümet, muraka
beyi yok denilecek dereceye getiren Hükümet 
tenlbel hükümettir, batakçıdır, suiistimalcidir, 
suçludur. Esasen böyle ,bİr Hükümet murakabe 
istemez. Arkadaşlar, demokrasi. pahalı bir şey
dir. İktidar Hükümeti memleketi hatadan hata
ya sürüklerse bu fakir millet, ama bu büyük 

i millet sıkıntıdan sıkıntıya girer. Onun içindir 
; ki, gelecek hükümetlere Millî Birik idaresi bir 

intikal devresi hazırlamıştır. Ama lisanı hal ile 
diyorlar ki, ve millet bize lisanı hal ile diyor ki, 
gelecek iktidarlar murakabe edilsin, esaslı mu
rakabe görsün. Giden .iktidar zamanında mura^ 
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kabe durduruldu, mahkemeler bile işlemez hale 
getirildi, Meclis hiç işlemedi. Biz, çeşitli yönden 
murakabe sistemlerini kurarsak bundan sonra 
kolay kolay yanlış adımlar atılmaz. Murakabe-
siz, işlerin düzeleceğine kaani değilim. Mura
kabe olmadan demokrasi olacağına da kaani 
değilim. Gerisi hep lâftır. İsterse 10 parti olsun. 
Murakabe tesis edilemezse, demokrasi olmaz. 

Müfettişlik mekanizmasını da işletmezlerdJi. 
Hele Maliye müfettişleri Devlet mekanizmasın
da en büyük murakabe uzuvlarıdır. 4 vekil için 
tahkikat açıldığında müşavir olan müfettişlerin 
raporlarını Meclise aksettirmediler. (Hesabını 
veriyorlar, Yassıada'da, sesleri) 

Şimdi arkadaşlar, bizim, Millî Eğitim, Nâfıa, 
Sanayi, Ziraat olmak üzere dört tane yapıcı ve
kâletimiz var. ötekiler bunların tamamlayıcısı. 
Bu dört vekâlete bütçede ayrılan paralar geçen 
senelere nazaran fazladır. Buna memnun oldum. 
Cidden ziraate verilen ehemmiyet ve bunun için 
bütçeye konan para yerindedir. Ancak, ben bir 
noktada yüksek dikkatinizi çekeceğim. 

Bizim memleketimizde 1952 sayımına göre 
2 milyon 527 'bin çiftçi ailesi vardır, bunların 
işlettikleri arazi miktarı is'e 19 milyon 452 bin 
'hektardır. İşletilmekte olan arazi çoğaltmakta 
olan nüfus karşısında gittikçe azalmaktadır. 
100 dönümden küçük arazisi 'olanların a/dedi 
ise 2 milyon 122 bin çiftçi ailesidir. Orta ve kü
çük çiftçi aileleri memlekette ekseriyeti teşkil 
etmektedir. Çiftçinin % 84 ü kadardır. 

Vergi tadilâtına dikkat ediyorum, Mahsul 
Vergisi bu 2 milyon 122 bin çiftçi ailesi ile alâ
kalı değildir. Bu halin Maliye Bakanlığınca bu 
çiftçi ailelerine bildirilmesi için »dikkatini bilhas
sa istirham ederim. Küçük çiftçi ailelerinin 
vergi verecekleri mevzuu hakkında birtakım 
rivayetler neşriyatlar, yayılmaya başlamıştır. 
Bunların böyle bir vergiye tâbi olmadıkları
nın bildirilmesi lâzımdır. 

500 dekardan büyük arazisi olan bizim 
memlekette çiftçi ailesinin % 1,5 nun teşkil et
mektedir. Büyük arazi, evvel emirde bu arazi
mizin % 1,5 nu teşkil etmektedir. Bunların ade
di o kadar fazla değildir. Koyacağınız verginin 
alınacak tarafı 100 dekardan yukarı olanlar
dır. Bu memlekette 300 dönüm araziden Orta 
Anadolu'da 15 bin liralık kazanç temin ede
nin ben anlını karışlarım. Bunları Maliye Ve-
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'Mli olarak, Hükümet olarak millete anlatma
mızda fayda vardır. 

Diğer taraftan bir noktaya 'daha işaret et
meyi vazife biliyorum. Muhterem arkadaşlar, 
biz 1953 den bu tarafa mütemadiyen Ameri
ka'dan, Kanada'dan, her taraftan buğday ge
tirtmekteyiz. Nüfusumuz .artmaktadır, istilhsa-' 
limiz bâzı noktalarda düşmektedir. Bâzı nokta
larda yerinde saymaktadır. Sayın Maliye Ve-
'kili vergi sistemleri üzerinde tetkikat yapmak
ta olduklarını ifade ettiler. Çiftçileri ilgilen
diren Arazi ve İstihsal Vergisi üzerinde yal
nız Ankara'da değil mmtıkavî olarak da tetki-
katta bulunmalarını rica edeceğim. Bütçe En
cümeni de bu temennide bulunmuş. Vatan uğ
runa canını malını feda etmekten çekinmeyen 
Türk köylüsü, Türk çiftçisi, biz vergi vermiye-
ceğiz, demiyor. Vereceğiz, fakat adilâne ol
sun, tertipli olsun ve ziraî gücümüzü sarsma
sın diyor. 

İkincisi, ziraati, son haddine kadar kıredi 
ile makina ile takviye • etmek mecburiyetinde
yiz. Aksi takdirde artan nüfusun ihtiyaçlarını 
karşılayamayız ve bir kaç sene sonra açlıkla 
karşı karşıya geliriz.' Bu arada. ziraati ilgilen
diren Vergi Usul Kanununa temas etmek iste
rim. Bir heyet teşkil edelim. Lisede okuyan 
veya liseyi bitirmiş bir cemaat toplıyabm. Di
yelim ki, şu Usul Kanununu okuyun ve oku
duğunuzu anlatın. Bunu zor okuyup, zor an
larlar ve zor 'anlatırlar. 

Bir kanun yapılırken.... İnkılâp yaptık, Ata
türk inkılâp yaptı; halk ile devlet arasındaki 
ayrılığı kaldırmak için. Halk kanunları okur
ken anlamalıdır, kanunlar muhtasar yazılmalı 
ve anlaşılmalıdır. Kanunlar çok uzun olmakta 
bu hal bâzı içtimaî zorlukları doğurmaktadır. 
Kanunların tedvini sırasında çiftçi, ziraatçi bâ
zı kimselerin de fikirlerini almak suretiyle is
tihsali artırma bakımından iyi olacaktır, bu su
retle çiftçi ailelerini korumak lâzımdır. Biraz 
evvel arz ettim. İstihsalin düşmemesi lâzımdır. 
Zira nüfus artmakta, aç kalmamak için istih
salin artması elzemdir. Alınacak vergileri âdi
lâne nispette tâyin etmek lâzımdır. Bu nokta
nın tetkiki, gereğinin yapılması Hükümete dü
şer. Yukarda arz ettim, tekrar ediyorum. Ver
gi mevzuunda çiftçilerin de söz ve fikrîni al
mak yerinde olur. Ve o zaman mesele kalmaz. 
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Küçük çiftçi işini radyo veya gazete vasıtası ile 
iyice anlatmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmek üzeredir 
efendim. 

SOYSAL EMİN — Ben de zaten bitirmek üze
reyim. Ziraatı geliştirmek bakımından şunu ifa
de etmek istiyorum: Bankaların temelini sar
sanların temelini de Allah sarstı. Bütün köylü 
ve çiftçi ziraî kredi beklemektedir. 9 yüz mil
yon liraya yakın Ziraat Bankasına borç etmiş
ler. Zaten onların uçan kuşlara hattâ Lüksem-
burg Dukalığına kadar borçları vardır. 
100 000 000 lira istimlâk, 400 milyon küsur li
ra pancar borcu... Bunların hepsi bize kalmış. 
Biz diyoruz ki, bunları ödeyin. Hükümet bü
tün bunları yeni devralmış bulunuyor. Bütün 
bu borçlara ait Maliye Vekilinin buradan mil
leti tatmin edecek güzel bir açıklama yapmasın
da memleketin iç huzuru bakımından faydalar 
vardır. 

Ziraî kredinin behemehal halledilmesi lâzım
dır. Bizim çiftçi krediye çok muhtaçtır. 
,. Muhterem arkadaşlarım, tapu ve mahkeme 

harçları ağırdır. Bunu senelerce söyledim. Ver
gi üzerinde tadilât yapacak komisyonun tapu 
ve mahkeme harçları üzerinde durmasını temen
ni etlerim/Meselâ öküzü çalman bir köylü bu
nun için bir dâva açabilmesi için öküzün yan 
bedeli kadar para bulması icabetmektedir. Bu 
parayı da bulamadığı için çok kere de öküzden 
vazgeçmektedir. Bu nokta üzerinde durulması 
çok yerinde olur kanaatindeyim. 

Hükümetin Vasıtalı Vergilerin halli yolunda 
açık, nâmuskâr vergi sistemine dönüşü ahlâkı 
zemini kurmak bakımından yerindedir. Düşük
ler devrinde Hayvan Vergisini kaldırdım deni
yor, başka yere yükleniliyordu. Bu pahalılık 
nereden çıktı. 1950 - 1960 arasındaki pahalılık 
njspeti çatı ile yer arası kadar fark gösteriyor. 
Neden mütemadiyen Vasıtalı Vergiler? Çün
kü, ezberden, ağız dolma ve uydurma maliyeci 
idiler, iktisadî bir sistem takibedilmedi, müte
madiyen Vasıtalı Vergilerle milletin sırtına yük
lendi. Millet kâh işin farkında idi, kâh farkın
da olmadı. Büyük bir pahalılık meydana gel
di. Bugün nihayet idare, benim alacağım şu 
karardır der; Devlet şu kadar vergi alacağım 
diye âdilâne bir sistem kurar; millet de ahlâk 
yönünden Devlet idaresine samimî olarak alı-* 
Ş1T. 
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Bu bakımdan bu iktidarın bütçede vergi sa

mimiyetine dönüşünü ben yerinde bulurum. 
. Muhterem arkadaşlarım; bir noktayı zikret

meden geçemiyeeeğim. Bu bütçede, Bütçe Ko
misyonuna sık sık devam ettim. Eksik olma
sınlar haber verdiler. Efendim, bütçeye sene
lerden beri demirbaş ve mefruşat tahsisatı ko
nur. Soruyorum size, siz her sene mi mefruşat alır
sınız arkadaşlar? Demirbaş her senemi alınır? 
Hayır. Ama bizim Devlet dairelerine dikkat 
edin, her sene mefruşat ve demirbaş konur. 
Yeni kurulan bir müessese ayrı ama benim ka
naatimce bu kadar borcu olan bir milletin, bu 
kadar sıkıntılar içinde bulunan bir Devlet ida
resinin fuzulî masraflara son vermesini bilmek 
lâzımdır. Herkes oturacağı sandalyeyi biraz iyi 
korusun. Kâğıt kurulamak için kolunu uzatıp 
almak derdinden zile basıp hademeyi çağıran 
memur zihniyetini bu memleketten söküp at
mak lâzımdır. Elini uzatsın alsın. Her sene 
demirbaş, her sene mefruşat israf bu memleke
tin de bu milletin de canına okumaktadır. Bu
nun da âmili kırtasiyeciliktir. Son sözüm kır
tasiyecilik zihniyetine son vermeyi istemekle 
bitecektir. Yeni iktidarın bu yolda atacağı 
adım gelecek iktidarın yola yönelmemesi bakı
mından sağlam temel olur. Kırtasiyecilikten 
vazgeçmek için tedbir alınmasını temenni ede
rim. 

Bu bütçenin milletimiz, vatanımız için ha
yırlı olmasını, iyi günler getirmesini Allahtan 
diler, hepinizi selâmlarım arkadaşlar. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Hasan Tez. 
TEZ HASAN — Çok muhterem arkadaşla

rım, Büyük Meclisin kürsüsünden ilk defa, 
gayrisamimî alkışlar ve bir eşkıya grupu gör
meden memleket umumî efkârına hitabetme 
fırsatını bulduğumdan dolayı çok heyecanlıyım. 
Bir enkaz yığınını kaldıran ve sağlam temeller 
üzerine oturtmaya çalışan Millî Birlik Komi
tesini Kurucu Meclis huzurunda en samimî di
leklerimle selâmlar, engin saygılarımla eğili
rim arkadaşlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 1961 bütçesi 
tarihî bir celsede müzakere edilmektedir. Muh
terem Millî Birlik Komitesi üyelerinin ve Ku
rucu Meclisin muhterem âzalarının huzurunda 
bir hata yapmamak için dikkatle konuşacağım. 
Bir hata yapmamaya çalışacağım. Yoksa ben 

- « * -
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buraya bakmadan da konuşmayı beceririm. (Gü
lüşmeler) îçinde çalıştığım bir teşekkül beni 
bizzat üniversiteden mezun etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçeyi tarihî bir 
celsede Kurucu Meclis olarak .müzakere ediyo
ruz. Her şeyden evvel bize bu imkânı sağlı-
yan Millî Birlik »Komitesine bu vesile ile şük
ranlarımı arz ederim. Milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; geçen sene bütçe
nin heyeti umumiyesi üzerinde 400 küsur eşki-
ya çetelerinin karşısında bütün müdahalelere 
rağmen iki saat 10 dakika konuşmuş bir arka
daşınızım. O zaman sahte Vatan Cephelerini 
kurduklarından, sahte Demokrat Partili mü-
taahhitlerin aldıkları tahsisatlardan ve hırsız
lıklarından bahsetmiştim. Bugün de, bugünkü 
Millî Birlik Komitesinin ve Millî Birlik Hükü
metinin müspet icraatından bahsedeceğim, bu 
memleketin bir evlâdı olarak duyduklarımı ifa
de edeceğim. 

Geçen seneki bütçede de söylemiştim. İşçi
lere ait meselelerden, işçi sigortalarının ve iş
çilerin binalarından bahsetmiştim. Kendi alm 
terleriyle kazandıkları primlerden temin edil
miş olan binaları Demokrat Partinin sakıt Ma
liye Vekili, baremi ödiyen işçilerin paralariyle 
alınmış binaları D. P. nin sakıt Maliye Bakanı, 
daha doğrusu hırsızı bütçe gerekçelerine koy
mak suretiyle başkasının icraatını kendisine 
mal etmiştir. Bugün Millî Birlik Komitesinin 
bütçesi mütevazı kâğıtlar üzerinde memleke
tin inkişafım hedef tutan hayati meseleler ya
zılmış bulunmaktadır. Bu yüzden de Millî Bir
lik Hükümetine şükranlarımı ifade etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 sene devam 
eden israf, sefahat, suiistimal devrinde Devlet 
Hazinesini boş olarak devralmış olan Millî 
Birlik Komitesi azalarından karşımda sayın 
hemşerim Ahmet Yıldız, arkamda Muhterem 
Reis Bey olmak üzere birkaç kişiyi, Cumhuri
yet Halk Partisi mebusu olarak İnkılâp günle
rinde yataklarından uyandırarak vazifeye sevk 
etmiş bulunuyorum. Şimdi beraber vazife gö
rüyoruz. Bundan da müsterihim arkadaşlar. 
(Alkışlar) 

Sayın Maliye Bakanı ağır mükellefiyetleri ve 
borçları tasfiye ederken diğer taraftan da çok kı
sa tedbirlerle, kısa zamanda umuma hayatı düze-
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ne koyduğunu huzurunuzda tesbit etmek iste
rim. Bu bütçenin normal şartlar içinde hazırlan
madığını, biliyorum. Mazinin günahlarının tesiri 
elbette mevcuttur. Bu bütçenin çok mükemmel 
bir bütçe olduğunu iddia edecek değilim. Çünkü 
ben Murat Ülgen değilim.'Kusurları vardır. Bu
na ehemmiyet vermedim. Hükümet samimiyete 
sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Bu husus da bizleri tat' 
min etmeye kâfidir. Şimdi asıl üzerinde duraca
ğım meselelere geçiyorum. Bunlar mensubu ol
duğum, memleketin umumi hayatımda mühim rol 
oynıyan esnaf ve sanatkârları ilgilendiren mev
zulardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 1 milyon 
200 bin esnaf vardır. Aileleriyle beraber mem
leket nüfusunun beşte birini teşkil etmektedir. Bu 
zümre kredi ıztıraibı içindedir. Son olarak Muhte
rem Millî Birlik Komitesi tarafından çıkarılan 
Gelir Vergisinin ağır külfeti ile İstıraplara sevk 
edilmiş bulunmaktadır. Ama bu zümre, Millî İn
kılâbımızın en yakın bekçileri, memleketin belke
miğini teşkil eden orta sınıf arkadaşlardır. He
men söyliyeyim ki, bu son çıkan Gelir Vergisi 
Kanunu ile bütün vatandaşlar gibi esnaf teşkilâ
tı da Devlete vergi vermekte ve bununla memle
ketin inkişaf edeceğine ve büyük hamleler yapı
lacağına inanıyoruz. Esasen vergi almıyan Dev
let hiçbir yerde olamaz. Vergi vermiyen vatan
daş da vatandaş değildir. Ama, verginin sosyal 
adalete ve âdil esaslara, dayanması iktiza etmek
tedir. Demokrat Partinin sakıt iktidarı yaptığı 
yüz binlerce nutukları arasında Hasan Polatkan 
denilen adam 400 bin esnafı vergi dışı tutacağım, 
kimseden vergi almmıyacaktır, dedi ama Türki
ye'de vergi dışı tutulmuş esnaf yoktur. O zaman 
kimseyi konuşturmak istemezler, radyodan söy
letmezlerdi. Ama bugün Millî Birlik Komitesi
nin getirdiği huzur içinde ve İnkılâbın yapılma
sına hizmet etmiş ve edecek bir memleket çocuğu 
olarak ifade etmek isterim ki; son Gelir Vergisi 
Kanunu içinden çıkılmaz felâketlere sebep, ola
caktır. Muhterem Maliye Bakanına bunun ıslah 
edilmesini teklif ettiğim zaman bütün samimiye-
tiyle bir Islahat Komisyonunun kurulduğunu ve 
bunun tetkik edildiğini ifade ettiler. Ben Mali
ye Bakanının bu ifadesini boş bir lâf olarak de
ğil Kuranı Kerimin Yasini Şerifi gibi kabul et
tim. 

Muhterem arkadaşlar Gelir Vergisi mevzuun
da Sayın Maliye Bakanından bir ricam var: Go-
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türü usulle yapılması ve bu usulle alman Esnaf 
Vergileri evvelce beş, kişilik Ibir komisyonda tak
dir edilirdi. Komisyon üyelerinin üçü halktan 
ikisi Hükümetten olurdu, şimdi Maliye Bakanı
nın tâyin ettiği memura iki rey hakkı tanınmak 
suretiyle bu miktar indirilmiştir. Demek ki., 
komisyonun kararı orada hiç. müzakere edilmeden 
karara inkılâbedecektir. Bu komisyonun ekseri
yeti vergi veren insanlardan teşekkül etmelidir. 
Bü yapıılmadığı takdirde bu komisyon değil Mali
ye Bakanının verdiği emirleri yerine getiren bir 
komisyon olur. 

Muhterem Maliye Bakanından, Millî inkılâp 
hareketinden bu yana vatandaş hakkının tanzim 
edildiği bu günlerde esnaf ve sanatkârların da 
haklarının verilmesini istirham edeceğim. 

Gelir Vergisi götürü usul üzerinde tatbik edil
sin. Küçük esnafı defter tutamaktan, kurtarmak 
lâzımdır. Küçük sanatları 'kalkındırmak lâzım
dır. Müşterek pazara gireceğimiz şu günlerde 
Türk mamullerinin daha kaliteli olarak tanınma
sı için küçük sanayimizin inkişaf ettirilmesi lâ-
'zımdır. Hemen şunu da peşinen ifade edeyim ki, 
İnkılâbı mütaakıp Millî Birlik Hükümeti esnaf 
teşkilâtına her türlü müzahareti göstermiştir. İn
kılâp Hükümetinin muhterem Ticaret Bakanı 
kendisini günün ve gecenin mahmullüğü arasın
da ziyaret ettiğim zaman, esnaf teşkilâtına her 
türlü müzahareti yapmış ve kotalar yoliyle es
nafı iptidai madde sıkıntısından kurtarmış bulu
nan İnkılâp Hükümetinin Ticaret Vekiline, 1 mil
yon 200 bin esnaf adına, esnaf teşkilâtı adına 
şükranlarımı ifade etmeyi bir vazife sayarım Ama 
Sayın Vekil Bey bu şükranla iş bitmez; yine iste
rim haa.... 

Muhterem arkadaşlarım; Gelir Vergisi üzıerin-
de çok durmıyacağım. Sırası gelince, gelecek büt
çede yine kendilerine bâzı maruzatlarım olacak
tır. 

Üzerinde duracağım ikinci bir nokta vardır. 
Esnaf ve sanatkârın kredisi hakkındadır. Türki
ye'de 1939 tarihinde kurulmuş bir Halk Bankası 
vardır. Bunun gayesi küçük esnafa hizmet et
mektir. 1950 senesinde iktidara gelen Demokrat 
Partinin eşkiya çetelerine ve birçok partizan in
sanlara, suiistimal edenlere kredi verdiler. Bu
gün Millî Birlik Komitesi ve yüksek huzurlarınız
da ifade ediyorum; Halk Bankası A smdan Z sine 
kadar ıslaha muhtaçtır. Gayesi dışında yüz bin
lerce insana salâhiyetini geçmek suretiyle büyük 
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tüccara kredi vermiştir. Küçük esnaf ve küçük 
sanatkâr bundan istifade edememiştir. Kanunun 
tam tatbik edilmesi için Muhterem Ticaret Vekili 
arkadaşımıza İstanbul'da yapılan bir toplantıda 
arz etmiştim. Tetkik ettireceğim demişlerdi. Bu
günkü çalışması ile ve bütün memur kadrosu ile 
İnkılâbın tamamen yerleşmesi »için bir kısım me
murları dairelerinden atmak ve İnkılâbı tam yap
mak lâzımdır. 

Halk Bankası her sene 10 milyon lira veril
mek suretiyle sermayesi artırılacak ve esnafa kre
di verilecekti. Fakat maalesef bu kredi esnafa 
verilmemekte başka tüccara verilmektedir. Esna
fa inkişaflarının temini maksadiyle 200 bin lira 
verilebilirdi. Bu parayı başka tüccara vermek doğ
ru bir hareket değildir. Ayrıca Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri var. 1949 dan itibaren 2 500 lira 
kredi veriliyor. Bu 2 500 lirasının 500 lirasını ken
disi veriyor. 80 milyon lira civarında esnaftan 
topladığı para vardır. Bu para alınırken % 30 
pul, komisyon ve faiz verilmektedir. 

Ben Muhterem Millî Birlik Komitesi İnkılâp 
Hükümetinden küçük esnaf ve sanatkârların bu 
pul parasında bir tenzilât yapmasını ve Merkez 
Bankası nezdinde reeskontlarının kabul ettirme
lerini, paranın iştira kudretine göre 2 500 liralık 
paranın asgari 5 bin liraya çıkarılmasına müza
heretini istirham edeceğim. 

Ayrıca İnkılâptan sonra birçok teşekküllerde 
hususî kanunlar çıkarılmak suretiyle ıslahat ya
pıldı. Bâzı teşekküllerde bunlar yapılmamıştır. 
Halen zararına hareket edilmektedir. Kifayetsiz 
insanların elinde hâlâ milyonlar, milletin para
ları çarçur ledildiğini Millî Birlik Komitesine ve 
Hükümete resmen ifade ediyorum, 

Efendim, üçüncü olarak üzerinde duracağım 
nokta da, senelerden beri esnaf ve sanatkâr-' 
rımızm bir teşkilât kanunu yoktur. 5373 sa
yılı 1948 senesinde çıkarılmış bir kanunla bu 
zümre birbiriyle birleşmiş, birlikler kurmuş, 
federasyon ve konfederasyon kurmuştur. 10 
senedir, her kongremizde konuşuruz ve büyük 
alkışlarla tasvibedilir; fakat Demokrat Par
tinin yalancıları, vekilleri, mebusları çıkardık, 
çıkarıyoruz diye 10 senedir bu vatandaşları 
avuttular, bir türlü Meclise getirmediler. Kı
zılay Meydanını 10 santim yukarı kaldırıp, 20 
santim aşağı indiren ve burada milyonları 
döndüren bu adamlar bir türlü Meclise geti
remediler. Ben kendilerine Mecliste de ifade 
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ettim. Ama İnkılâbı nıütaakıp, Millî Birliğin 
Muhterem azalarına buvhususu söylediğim za
man, bunu bir hafta sonra ele aldılar ve Ti
caret Vekili de büyük müzaharet gösterdi. Üç 
ay gibi bir müddet zarfında komisyonda görü
şüldü, Başbakanlığa gönderildi. Arkasından da^ 
işçi ve ustalar bir kanun tasarısı ile, ikisinin 
birleştirilmesine ve derneklerinin birleştiril
mesine yardım edildi. Muhterem arkadaşlar, 
vekilimizi ziyaret ettik, işçi, usta, kalfa mev
zuu ayrıdır, üç defa geriye dönüldü halen 
Kurucu Meclise geldi, Ticaret Encümeninin de 
salahiyetli olmıyan bâzı memurlar Vekilin imza
sını taşıyan kanunlara salâhiyetsiz bâzı ba-
kanlıklamı . memurları müdahale ettiler. Bu 
yüzden kanunumuz geri kaldı- İş Hükümete 
intikal etti bu kanunun çıkarılması ile ımem-
leketin iş hayatı düzenlenecektir. Vatandaşın 
sipariş ettiği elbise kundura ve sair hususlar
da bir korkusu kalmıyacaktır. Bu şekilde ha
reket eden esnaf daima çekinerek hareket 
edecek ve böylece bir ahlâk düzeni kurulacaktır. 

Yüksek Meclise şunu da ifade etmek istiyo
rum. Kemal ^minde bir şahsın söylediği sözü 
Yüksek Meclisinize arz etmek isterim. Ben Millî 
Birlik İnkılâbının emniyet komiseriyim. İn
kılâbın aleyhinde bir şey gördüğüm zaman bu
nu '• söylemeyi bir vazife bilirim. Ben bununla 
beraber Millî Birlik Komitesine çıkıp onları 
rahatsız etmem. Bâzıları yalan söyliyerek git
mişler ve rahatsız etmişlerdir. Ben gitmem, 
gitmeye de ihtiyacım yoktur. Hasan Tez'in 
kim olduğunu onlar da bilir. 

Bu Kemal ismindeki memur aynen şöyle 
söylemiştir. Bir oldu bitti ile Cemal Gürsel 

.usulüdür. Bu ne demektir? Bunu Millî Birlik 
Komitesi bundan sormalıdır. Cemal Gürsel Türk 
Milletini memleket hainlerinin memleketi Rus
lara bağışlanmasından kurtardı. Bunun hakkın
da muamele yapılmasını isairham ediyorum. 
Kurucu Meclisin bu mevzuda dikkatle durma
sını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde duracağım 
4 ncü nokta da Ankara Belediyesinin durumu
dur. Her şeyden evvel, sabık Ankara Milletvekili 
idim. Ankara'nın dertleriyle çok alâkadar oldum. 
Merkezî Hükümette vatandaşın birçok dertleri 
vardır. Bunları halletmek lâzımgelmektedir. Tür
kiye'nin bir Başkentine.yardım etmek elbette çok 
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yerinde^ olur. Bunu söylemekteki maksadım; Millî 
Birlik âzalarının ve Muhterem Kurucu Meclisin 
Ankara Belediyesine yardım yapmalarını 
rica ediyorum. Evvelce Ankara Belediye^ 
sine verilen paralar, biraz a evvel muh
terem Emin Soysal arkadaşımız da ifade et
tiler,-Dilâver Argun tarafından sahte vatan cep
helerine sarf ediliyordu. Biz de Altındağ'da va
tandaşın dertleriyle meşgul oluyor, oraya buraya 
koşuyorduk;- İstanbul Belediyesine yardım yapık 
maktadır. Ama bugün Ankara Belediyesinin ba
şında Türk ordusuna şerefle hizmet etmiş bir kor
general vardır. Onun bütün memurları namus * 
lu ve tertemiz insanlardır. Ama Belediye hizmet 
imkânlarından mahrum kalmaktadır. İstanbul'a 
50 milyon lira ile bir cömertlik yaptınız. Ankara 
Belediyesine de bir çare bulmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Ankara Belediyesinin 
on sene içinde plânsız ıhareketi dolayısiyle 110 
milyon lira borcu vardır. Ayrıca Belediyenin bü
tün arsaları D. P. nin sahte Vatan Cephesi kü> 
mandanlarma D. P. li Belediye Başkani tarafın
dan satılmıştır. Belediye kendisine düşen vazife
leri yapamamaktadır. Bütçesi 190 - 200 milyona 
malolduğu halde ancak 54 milyon lira ıgeliri var-

. dır. Bu hususta 'esnaftan alınacak cezaya güvenil-
mektedir. Ya esnaf suç işlemez de ceza almak ka
bil olmazsa ne 'olacaktır? Bu vaziyete göre her 
sene 140 - 150 milyon lira açık vermektedir. Bu 
kadar açık ve ağır bir bütçeyi belediyenin kendi 
imkânları ile kapatması kabil değildir. Bu para
nın 110 milyon lirası borçtur. 40 milyon lira mü-
taahihitlere ve yaptığı istimlâk borcu vardır. Her 
gün belediyenin kapısında vatandaşlar inim inim 
inlemektedir, inkılâp ıgünü yüzleri ıgülen bu va
tandaşlar şimdi üzüntü içindedir. Belediyede öyle 
mütaahhitler (gördüm ki, Fahri Paşaya söyleyin 
200 bin lira alacağım var, bir kilo ekmek alacak 
param yok diyor. Ankara Belediyesine 75 milyon 
lira yardım yapılması hususunda Yüksek Heye
tinizin müzaharetini rica ediyorum. Bunu Dahi
liye Vekilinden de ayrıca rica ediyorum. Maliye 
Bakanı bir şey söylemiyor. Yardım yapıp yapmı-
yacağını bilmiyorum. 

Bir istirhamım daha var. Ticaret Bakanı hem
şehrim, benim bir şansım var, bütün Ticaret Ba
kanları benim hemşehrim oluyor. Karadeniz'de 
Toprak Ofisin 80 - 100 kadar satış şubesinin lâğ-
vedildiğini işittim. Bunların yerine Fisko Birlik 
denen bir birlik vardır. Mutemetlik yapacakmış. 
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Henüz ortada hiv şey yok. Bütün Karadeniz böl
gesi mısır tarlalarını kapatmak suretiyle çay is
tihsaline tahsis etmişlerdir. Karadeniz bölgesinin 
primi elinden alınırsa, o zaman derhal Orman 
Kanununa tâbi tutmak şartiyle bir yere nakil 
edin. Oraya, buğday tahsisi yapılmalı ve Ofis şu
beleri oradan kaldırılmaanalıdır. Bunları kaldırt
tığımız takdirde o bölgede bulunan y vatandaşlar 
felâkete mâruz kalacaklardır. Demokrat Partinin 
yollarından vesaire hiçbir fayda (görmemiş bir 
bölgedir. Maallsef Karadeniz bölgesinde birçok 
vilâyetlerden Demokrat Parti mebusları gelmiş-
tiî*. Ama kendilerine de söyledim kelimenin tam 
nıânasiyle ifade ediyorum, alçak Menderes'in 
uşaklığını yaptılar, 10 senedir, (ölmüşlerle uğ
raşıyorsun sesi) Allah bir daha kaldırmasın on
ları. 

Ayrıca Rize'nin bir çay işi vardır. Bunu da 
Tekel mevzuu gelince arz edeceğim. 

Muhterem 'arkadaşlarım; Millî Korunma 
Kanununun kaldırılmasından dolayı Teşkilâtı
mızın Millî Birlik Komitesine şükranlarını arz 
etmek isterim. 

Bir de Sümerbank mağazaları meselesi var. 
D. P. ' zamanında sahte Vatan Cephesi kuman
danlarını memnun edebilmek için 2 bin nüfuslu 
bir kasabada 'dahi açtıkları bu mağazalar hima
ye ettikleri memurların maaş alması için açılan 
bu mağazalar halen devam etmektedir. Bu 
yüzden küçük esnaf mağdur olmaktadır. Bu 
mağazaların kaldırilmasını^ ve perakende satış 
yapmalarının önlenmesinin teminini rica ede
ceğim. Sümerbank'm mağazaları Devletin imal 
ettiği malları tüccara ve esnafa toptan verme
lidir. Perakende satış yapan bu mağazaları ka
patınız ki esnaf zarar -etmesin. 

Et ve Balık Kurumuna .gıelincte: Muhterem 
Ticaret Bakanının göstermiş olduğu muzalha-
retle birçok mağazaları kapatıldı. D. P. zama
nında bunlar akşama 'kadar çalışırdı naylon ça
maşırlar, kazaklar dokunuyor, satılıyordu. Bt 
ve Balık Kurumunun ne olduğu belli değildi. 
A'in'a bugün bu şekilde olan mağazalar kapatıl
dı. Kasaplıkla geçinen ve üç kuruş temin et
mek için çalışan kasaplarda «oluğunun çocuğu
nun geçimjni sağlamaya başladı. Bu bakımdan 
da Millî Birlik Hükümetine müteşekkiriz. 

BAŞKAN 
üzeredir. 

Hasan Bey, müddetiniz dolmak 
\ 
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TEZ HASAN (Devamla) — ilk defa böyle 

huzurla ve serbest '"kürsüden 'konuşuyorum. Bi
tireceğim. 

Ayrıca Ibîr ciheti daha Yüksek Heyetinize 
arz etmek isterim. Almanya'ya küçük sanatkâr 
ve esnaf 'göndermek için teşebbüste bulunduk. 
Vekil Beyden şikâyette falan bulunmuyorum. 
îşe biraz daha sürat verirlerse memnun olaca
ğım. Müşterek Pazara da yakında gireceğiz. 
Süratle yapılmasında fayda vardır. Hariciyede 
bir komisyon kuruldu, işi tetkik ediyor. Fakat 
aradan 3 ay geçti bir netice alamadık. 

istanbul Ma kahve değirmenleri imal edil
mektedir. Bizim 'kendi esnafımız ve sanatkâ-
rımız tarafından yapılan şeylerin emsali Avru
pa'da yoktur. Bunların Avrupa'ya ulaştırılması 
yollarını aramayı Ticaret Vekilimizden rica 
ediyorum. Ayrıca izmir Fuarına bunların gö
türülmesi ve orada Muhterem Ticaret Vekili
nin Türkiye esnaf ve sanatkâr!arına bir pav
yon vermesini istirham ediyorum. Türk: mallan 
ve sanatkârların yaptıkları değerli mallara be
lediyeler tarafından iptidaî usullerle fiyatlar 
vermekte; bâzısına çok, bâzısına az. Bundan 
hem halk zarar görmekte, hem dff esnaf zarar 
görmektedir. Sayın Vekilimizden rica 'ediyo
rum; kâr haddi esası üzerinde belediyede ihti
sası olmıyan insanlar tarafından değil, ihtisas 
sahibi komisyonl'arda esnafımız da temsil edi
lerek, karar alınmasını rica ediyorulm. Hem va
tandaşın zarar görmemesi, hem de esnafın za
rar görmem esinin temini için. 

Hemen yeri gelmişken Vekil Beye arz ede
yim. Dün; 72 kiloluk un fiyatlarında 9,5 lira
lık bir yükselme oldu. Arkadaş'lar belediyeye 
müracaat 'ettiler, konfederasyonla söylediler; un 
fiyatlarının artışı ile belediyenin bize verdiği 
fiyat arasında yüzde elli fark vardır. Bir kaç 
esnaf büyük nüfuslu bir şehri ancak bir hafta, 
besleyebilir. Millî Birlik Komitesi nasıl 27 Ma
yıs da Türk (milletinin siya,sî kaderini göster-
diyse iktisadî ve malî .hayatımızı da yeniden 
27 Mayısa kavuşturacağını ümidederek Yüksek 
Meclisi engin saygılaıımla selâmiarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Feridun Er
gin konuşacaktır. Efendim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ERGlN 
FERtDUN — Aziz ve muhterem arkadaşlarım; 
bu Kurucu Meclisin tetkik, müzakere ve - uygun 
bulduğu takdirde - kabul edeceği tek bütçedir. Bu 
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tek bütçe bu memleketin tarihinde olduğu gibi 
umumi iktisadî gidişinde de bir dönüm noktasına 
rastlanmaktadır, öyle bir dönüm noktası, ki bu
rada toplanmış olan sizler alacağınız kararlarla, 
yapacağınız tenkitlerle, vereceğiniz direktiflerle 
yalnız mazinin yaralarına merhem sürmüş olmak
la kalmıyacak ve aynı zamanda gelecek yıllarda 
karşılaşılacak birçok dâvaların halli yolunda ilk 
hazırlığı yapmış bulunacaksınız. 

Sabahtan beri bütçeyi bu kürsüde müzakere 
ediyoruz. Birçok kıymetli fikirler, birçok kıymet
li tenkidler dinlemeye fırsat hâsıl oldu. Bu ten-
kidler, bu fikirler müzakereleri takibeden sizler 
için, bütçeyi daha evvelden tetkik ederek huzuru
nuza getirmiş olan encümen için, bütçe tatbikatı
nın mesuliyetini omuzlarında taşıyan Hükümet 
için ve sizlerin burada yaptığınız müzakereleri 
takibeden memleket umumi efkârı için büyük fay
dalar arz edeceğine şüphe yoktur. 

Bütçe Encümeni raporu elimizdedir. Bu ra
por, 15 günlük çok kısa bir müddet zarfında ha
zırlanmıştır. Ancak bu rapor üzerinde ne arka
daşlarımın ve ne de benim büyük bir iddiamız 
olabilip. Daha doğrusu, ifadesinde ısrar edeceği
miz bir iddiamız vardır. 

Nasıl, bütçelerde samimiyet aranırsa; nasıl 
siyaset hayatında samimiyet aranırsa; aynı şe
kilde bir bütçe raporunda da samimiyet aranması 
lâzımdır. Eaporların hakikatleri olduğu gibi ak
settirmesi, tenkidedilecek noktaları ve destekle
necek noktaları hakikatlere ve memleket menfaat
lerine sadık kalarak ifade etmesi lâzımdır. Bizim 
rapor üzerinde bir iddiamız varsa o da şudur : 
Geçmiş yılların, 1955, 1956, 1957 ve 1960 yılla
rının Bütçe Encümeni mazbatalarını okuyunuz. 
Bunların hepsi Hükümete bir selâm metni ol
maktan ileri geçememektedir. Halbuki bugün hu
zurunuzda müzakere edilen bütçe raporu, komis
yonda görüşülen bütün meseleleri teker teker ol
masa bile ana hatları ile ele almaya çalışmıştır. 
Ve arkadaşlarımızın sabahtan beri yapmış olduk
ları tenkit mevzularından bir çoğu bu mazbatada 
tahlile tâbi tutulmuş bulunmaktadır. 

Hükümet gibi Bütçe Encümeni de tahlile 
hazırlanan bu umumî muvazene tasarısının ide
al denebilecek mükemmeliyette dört başı mâ
mur bir vesika olduğunu ileri sürecek değildir. 
Zaten maliye tarihinde dört başı mamur bir 
bütçe şimdiye kadar yapılmış ve tatbik edilmiş 
değildir. Bütçe demek bir milletin hudutsuz ili-
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tiyaçlarını o memleket hükümetinin mahdut im
kânlarla muayyen bir devre zarfında karşıla
maya çalışması demektir. Bu imkân milletlerin 
zenginliğine göre, milletlerin geçmiş yıllarda 
takibettikleri iktisat siyasetine göre değişir. 
Denebilir ki, irsiyet kanunları bütçeler için de 
muteberdir. Bir bütçenin hangi imkânlardan 
faydalanabileceğini, ,-nelerin yapılabileceğini ye 
hangi dertlere derman olabileceğini söyiiyebil-
mek için memleketin yakın mazisine bakmak lâ
zımdır. Biz, yakın maziye gözlerimizi çevirdiği
miz vakit, malî bakımdan hiç de parlak bir 
sahne, parlak bir manzara ile karşılaşmamak
tayız. Yıllar ve yıllar tasarrufu tahribctmiş, 
Inillî serveti eritmiş bir enflâsyon... Halkın ha
yat şartları üzerine ağır tazyik yaratmış bir 
pahalılık.. Hayat seviyesinin düşüklüğü.. Ye
dek parçanın, en basit ihtiyaç maddelerinin bu
lunmadığı ve yoklar memleketi diye yabancı 
basında okunduğu vakit içimizi sızlatan akis
ler uyandırmış bir devir. Bir milyar doları hayli 
aşmış dış borçlar... Dövizin çöl suyu gibi nâdir 
bir hale geldiği bir piyasa, düşük bir prodük-
divite ve nihayet Maliye Bakanının bu sabah 
isabeti» belirttiği gibi bir buçuk milyar doları 
aşan yardıma rağmen iktisadî sahada kaçırılmış 
tarihî bir fırsat... Böyle bir vaziyette, bu kadar 
güç iktisadî şartlar altında ve üstelik uzun müd
detten beri devam eden durgun bir piyasa kar
şısında Maliye siyaseti ne yapabilir? Ve ne yap
malıdır ? Bütçeyi kıymetlendirirken tatmin edil
memiş ihtiyaçlar hakkında hüküm verirken ek-
sik, ıslaha muhtaç gördüğünüz noktalar hakkın
da tenkitlerinizi yaparken dâvayı bu ana tab
lo içinde dikkate almanızı bilhassa rica etmek 
isterim. Ne yapılmıştır? 27 Mayıs inkılâbından 
bu yana sık sık ifade edilmemiş hattâ denile
bilir ki, yüksek sesle dahi memleket umumî ef
kârına duyurulmamış bir hakikat ve bir hiz
met mevcuttur. İnkılâpları takibeden devreler 
umumiyetle muhtelif sosyal sebeplerin, muhte
lif ihtiyaçların bir araya gelmesi neticesinde 
malî muvazenenin muhafazasında en fazla güç
lük çekilen bir devirdir. Bir inkılâptan sonra 
bütün birikmiş ihtiyaçlar geçmiş idarenin bü
tün ihmalleri memleketin terakki yolunda iler
lemek için ihtiyaç duyacağı bütün tedbirler bun
ların hepsi yeni rejimin siyasî ve malî günde
minde yer alır. Tarihdeki, yabancı memleketler 
de cereyan etmiş olan ihtilâllere bakalım. Bu 
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ihtilâlleri takibeden yıllarda çok defa Malî mu
vazene bozulmuştur. Halbuki 27 Mayıstan bu 
yana, 1960 bütçesinin yürürlükte bulunduğu 
müddet zarfında tesbit edilmiş olan bir mühim 
hâdise vardır. Enflâsyonist gidiş, 10 seneden 
beri ilk defa müessir bir şekilde inkılâp Hükü
meti tarafından frenlenmiş bulunmaktadır. Bu 
inkılâp rejiminin memlekete iktisadî ve malî sa
hada yapmış olduğu mühim bir hizmettir. Bu 
hizmeti huzurunuzda kaydetmeden geçmek is
temedim. > 
, Şimdi gelelim 1961 yılı bütçesine. Bu büt

çe ne yapabilir, ne yapması lâzımdır. Bütçele
rin, Hükümetlerin iktisadî hayatı şekillendir
me, iktisadî hayatın akımlarını tâyin etmfk 
üzere kullandıkları bir vasıtadır. Bugün karşı
mızda bulunan bir numaralı mühim, ihtiyaç şu
dur! 4 Ağustos kararlarından beri devam eden 
ve gittikçe müzminleşen bir piyasa durgunluğu 
vardır. Bu piyasa durgunluğunun fazla uzama
sı, müzminleşmesi birçok bakımlardan mahzur
ludur. Teferruatına gitmiyeyim. Sebepleri ra
porda izah edilmiştir. Piyasa durgunluğuna 
müdahale etmek, piyasayı canlandırmak, fiilî 
talebin bir işsizlik doğurmasını önliyecek şekil-
de kamçılanması bu bütçeden beklenmesi gere
ken ilk hedeftir. Piyasayı canlandırmak üzere 
.hükümetlerin . harcamaları iki mecradan piya
saya, doğru sevk etmeleri mümkündür. Bunlar
dan birincisi maaş zammıdır. Maaşlara yapılan 
jzam fiilî talep halinde en kolay inkılâbeden sa
tmalına gücüdür. Maaş zammı niçin piyasaya 
kolay intikal eder? Memur maaşı muntazam bir 
gelirdir, emin bir gelirdir ve üstelik memur 
sınıfı bugüne kadar medenî ihtiyaçlarını lâyı-
kiyle karşılamaya kifayet edebilecek kadar 
maaş alamamış, ihtiyaçları üst üste yığılmış, 
medenî ve sosyal seviyeyle cebindeki para ara
sında ahenksizlik bulunan bir durum arz etmek
tedir. Yapılacak olan zam bu sebepledir ki, en 
'kısa zamanda fiilî talep halinde piyasaya inti-
ıkal edecektir. 

İkincisi, yatırımlardır. 1961 bütçesi piyasa
da bir durgunluğu âtake etmek ve durgunluğu 
harekete inkılâbettirmek maksadiyle ayarlanmış 
bulunmaktadır. Bu maaş zamlarına bâzı arka
daşlar bu kürsüden hücum ettiler. Bilhassa 
Fuat Ayna arkadaşımız kuvvetle, mantıkla bu 
zammın yersizliğini ispata çalıştı. Hattâ biraz 
patatik bir tâbir kullandı. Saçı bitmemiş yeti-
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min yereceği vergi ile memurlara zam yapmak 
caiz midir? Diye sordu. Memurlara zam. 1951 
bütçesi yürürlüğe girdiği vakit ise - bu Gelir 
Vergisinin birinci yılıdır - Kazanç Vergisi re
jiminden G-elir Vergisi rejimine geçilirken, 
memurların eline geçen fiilî paralara % 15 nis
petinde bir zam temin edilmiştir. O vakit bir 
tenkid sesi memlekette yükseldi mi? Hayır. 
Bunu takibeden yıllarda, 1959 senesine kadar 
•memurlara mütaaddit zamlar yapıldı. O zaman
larda da bir tenkid sesi yükseldi mi? Hayır. 
7244 sayılı Kanunla 1959 da yapılan zam, böyle 
menfi bir şekilde karşılandı mı? Hayır. Bütün 
bu memur zamları hakkında şiddetli "bir itiraz 
sesi yükselmemiş olduğu halde, bugün .yani Şu
bat 1961 de bir zamma Fuat Ama gibi düşünen 
arkadaşlarımız niçin aleyhtar bulunuyorlar? 
Bunlar memurların kâfi maaş aldıklarına kaani 
midirler ki, itiraz ediyorlar? Hayır. Tenkidleri 
iki cepheli, iki taraftan kesen bir tenkid. Di
yorlar ki, zam yaptınız ama bu zam kâfi midir ? 
Bu zam memurun hakkını memura verecek mi
dir? Hayır, hem zammı kifayetsiz görmektedir
ler ve hem de öbür taraftan geçim sıkıntısını 
hafifletecek olan bu tedbire karşı cephe almak
talar. Çünkü, zamlara aleyhtar olan arkadaşla
rımız ve onlar gibi düşünenler iki realitenin, iki 
hakikatin .makası arasında kalmaktadırlar. Ha
kikatlerden birisi 1939 dan beri fiyatlar 13 -15 
misli yükselmiş, memurlara yapılan zam nispeti 
fiyatların takibettiği Uzun vadeli yükseliş ya
nında kat >kat düşük bir seviyede kalmıştır. Bu 
vaziyette memura hakikaten hizmetinin karşı
lığı tam olarak verilmektedir, diyebilmek güç
tür. Meseleyi bu zaviyeden tetkik ettiğimiz za
man memurların senelerden beri katlandıkları 
sessiz fedakârlıkları dolayısiyle ancak memle
ketçe bir takdir duyabiliriz. İtirazların hakikî 
kaynağı, sebebi maaşların fazlalığı değil, bu 
zammın piyasada durgunluk zamanına rasla-
masıdır. Esnaf ve memur sürüm tıkanıklığından 
ve kredi kifayetsizliğinden şikâyetçidir. Plân
lama Dairesinin etüdleri reel istihlâkin azaldı-
ğmı göstermektedir. Eeel istihlâkin azalmış ol
duğu bir devrede memurlara zam yapılması, bi
raz da hilssî olarak itirazları davet; ediyor. Di
yorlar ki, herkes sıkıntılı vaziyette. Niçin me
murları terfih ettiriyoruz, niçin bunlara veri
lecek parayı başka sahalara yatırmıyoruz. iti
razların kaynağı budur, hakikatleri, çıplak ha-
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kikatleri bütün 'açıklığı ile tesbitten çekinmiye-
lita, Bundan önceki zamlara itiraz edilmediği 
halde son defa yapılan zamma İtirazların ciddî 
karakter alması .'herkesin kazancında bir durak
lama mevcut iken, bir zümrenin, bir tabakanın 
feraihlatılmasmdan doğan biir histir. % 20 nis
peti, memurları refaha kavuşturacak bir nispet 
değildir, fakat, bu zam piyasada bdr iştira kuv
vetini yaratacak ve bir canlandırma vasıtası 
olacaktır. Hesapların tetkikinde, Hükümetin ve 
encümenin ayrı ayrı metodlarla birbirleriyle 
temas halinde olmaksızın yapmış olduğu tetkik
ler neticesinde anlaşılmıştır ki, bu zam önümüz
deki bahar aylarında piyasayı canlandırmaya 
hizmet edecektir. Bu zam yalnız memurların 
mâruz kalmış oldukları bir iktisadî adaletsizli
ğin kısmen tamiri mahiyetinde değil, piyasaya 
yapılacak bir satmalına gücü enjeksiyonu ma
hiyetindedir. Satmalına gücünü genişletmeyi 
hedef tutan bu tedbir sayesinde, yatırımların 
d a inzimamı ile, piyasada bir kriz ihtimali ön
lenecek, ve ümidolunur ki, piyasada bir ferah
lık yaratacaktır.... 

BAŞKAN — Feridun Bey; devanı edecek 
misiniz? Arkadaşların oruçlu olduklarını da 
nazarı itibara almanız. Eğer devam edecekseniz 
mütaakıp celsede sözünüzü tamamlarsınız. 

ERGİN FERİDUN (Devamla) — 10 dakika 
daha devam etmeme müsaade buyururlar mı? 
Ondan sonra sözlerimi bitireceğim. (Devam, 
devam, sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın devam etmesini 
arzu buyuranlar lütfen işaret buyursunlar;... 
Etmiyenler... Devam etmesi kaibul edilmiştir. 
Buyurun, efendim. 

ERGİN FERİDUN (Devamla) — Bu zam
larla beraber yatırımlara ayrılan geniş tahsi
sattan beklenilen netice piyasanın hareketlen-
dirilmesidir. Fakat Devlet harcamaları; durgun 
olan piyasayı harekete geçirecek kadar kuvvetli 
bir itiş mahiyetini iktisabettiği vakit, bu itiş 
birikmiş olan, yıllardan beri massedilmiş ve li
kit halinde bekliyen iştira kabiliyetini piyasaya 
.sokacaktır. Bunun bir enflâsyona müncer ol-
mıyacağmı kim temin edebilir? 1961 bütçesi 
piyasayı canlandırmak vasfını haiz bir bütçedir 
Bu hususun kelay tahakkuk edeceğine- eminim. 

İkincisi; aşıl mühim olan nokta şudur : [ 
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Piyasayı harekete getirmek, fakat bu hareke
tin bir enflâsyona sebebiyet vermek her şey
den evvel ihtimaline karşı, müteyakkız davran
mak lâzımdır. Bunu temin etmek için Hükü
met bütçe sistemine bir yenilik getirmiştir. Hü
kümet her dört ayda bir bütçede rekabilitas-
yon yapacaktır. İkinci Dünya Harbinden son
ra İngiltere'de rektifikatif bütçeler tatbik edil
diğini biliyoruz. Ama bu sistem tam mânasiyle 
bir rektifikatif bütçe değildir. Parlâmentodan 
geçecek ikinci bir rektifikatif bütçe mahiyeti
ni taşımıyacaktır. Hükümetin kendi bünyesi 
içinde yapacağı bir revizyon, bir ayarlama 
mahiyetinde kalacaktır. Bu, maharetle yapılır
sa, samimiyetle yapılırsa enflâsyonist gidişe 
sebebiyet vermemek için teknik bir imkân bil
fiil elde edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi sözlerimi bitirirken birçok arkadaş
larımızın en fazla hassasiyetle temas ettikleri 
vergiler meselesine temas etmek istiyorum. Bu 
vergi mevzuunda Hükümetin Bütçe Komisyo
nunda 'ifade etmiş olduğu bir program vardır. 
Maliye Vekili demiştir ki ve biz de komisyon 
olarak Maliye Vekili ile birlikte düşünmekte
yiz ki bir vergi sisteminde daima kusurlar. 
ahenksizlikler olabilir. Prensip itibariyle halflı 
olan bir hüküm tatbikatta sivri düzeltilmesi 
icabeden noktalar arz edebilir. Bilhassa uzun 
bir enflâsyondan çıkmış, vergi, adaleti mevzu 
unda piyasaya yıllarca set çekmiş bir maliye
nin ıslahat hareketine girişmesi kolay değildir. 
Hakikatte de düzeltilmesi lâzımgelen birçok 
şeyler vardır. Ama bunların düzeltilmesini is
terken karşılanacak pek çok aksaklıklar olabi
lir. Memleketteki salâhiyet sahibi otoritelerin 
Hükümet mensuplarının ve yabancı otoritele
rin katılacağı' bir komisyonda bütün vergi sis
temimizin bahar ayında gözden geçirileceği 
Maliye Vekilimiz tarafından mükerreren .beyan 
edilmiştir. 

Tekrar ediyorum, bu komisyon önümüzdeki 
bahar aylarında bütün vergi sistemini tekrar 
gözden geçirecektir. Bu husus Bütçe Komisyo
nunda en sarih ve katı bir lisanla ifade edil
miştir. Bu kuvvetli teminat karşısında, yapıl
mış olan vergi tadilleri sanılmaz ki, eskiden 
beri devam eden engelleri yenmek dolayısiyle 
1.961 yılı zarfında mükellefin - yüklenmesini 

.ieabettireeek adaletsiz bir vaziyet olsun. Söz-
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lerimi tamamlarken Doktor Celâl Sungur ar
kadaşımızın bir sözüne kısaca temas edeyim. 
Profesör Nevmark'm vergi zamlarına aleyhtar 
bulunduğundan bahsettiler. Profesör Nevmark 
memleketimize davet edilmiştir. Kendisi Tür
kiye'yi en iyi tanıyan maliyecilerden biridir. 
Gelir Vergisinin hazırlandığı tarihlerde Prof e-
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sör Nevmark'tan istifade edilmiştir. Doktor 
Celâl Beyin temas ettiği noktanın aydınlan
ması için Profesör Nevmark'm raporunu bekle
mek yerinde olacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 19,30 da toplanmak üzere cel
seyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 * 

'••«^••*B*« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

•BAŞKAN — Özdilek Fahri 
KÂTİPLER :' Kitapçı Şahap, Aksoyoğlu Refet 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu 
açıyorum. 

Görüşmelere devam ediyoruz. Söz Sayın Ce
mil Sait Barlas'mdır. 25 dakika müddet iste
mişlerdir. Buyurunuz. 

BARLAS CEMİL SAİT — Muhterem arka-; 
daşlar, benden evvel,konuşan hatipler; Maliye 
Bakanı, mazbata muharriri, bütçe hakkında ge
rekli izahatı verdiler. Ben bütçeyi daha ziyade 
ekonomik zaviyeden ele alıyorum. Ve konuşma
ma 4 Ağustos kararlariyle başlıyorum. Memle
ketteki bugünkü durum hakikaten 4 Ağustos 
'kararlarının devamıdır. Konuşurken de Bütçe 
Kanununda değişiklik yapmadan, eğer Hükümet 
benimle görüş birliğinde olursa, kanunu değiş
tirmeden iktisadî hayata hareket verebilecek 
bâzı tedbirler alınabilir, bu bakımdan kıymetli 
vaktinizi alıyorum. 

Arkadaşlar, evvelâ şunu söylemek lâzımdır 
£î, dört Ağustos kararlarını almaya Demokrat 
Parti iktidarının bilgisiz, programsız ve plânsız 
hareketleri sebep oldu. Nüfusun iki misli artmış 
olmasına mukabil istihsal, aynı nispette kalma
malı idi. Bu hususu gözden uzak tutmamak lâ
zımdır, Demokrat iktidar gelmese hariçten de 
yardım görmeseydik yine enflâsyon tehlikesi ile 
karşı karşıya kalacaktık. Bunu bilmemiz alına
cak tedbirler bakımından önemlidir. Biz 14 
milyonken 220 milyon dolarlık ihracat yapıyor
duk, nüfusumuz 25 milyonu bulduğu halde ihra

catımızın yekûnu 300 milyonu bulmadı. Demok
rat Partinin demogojik hareketleri neticesi bu 
enflâsyon politikası şiddetini artırdı ve 4 
Ağustos kararlan alınacak kadar sıkı bir 
durum meydana geldi; 4 Ağustosta ne gi
bi kararlar alındı? 4 Ağustosta alman ka
rarlar şudur. 4 Ağustosta krediler don
duruldu. Türk parasının kıymeti 1/4 nis
petinde düşürüldü. Hariçten iki yüz milyon do
larlık bir borç para alındı. Bu karar benim 
şahsi görüşüme göre tamamen yanlıştır. Bu 
4 Ağustos kararları çıktıktan sonra Vatan Ga
zetesinde ve Pazar Postasında bu kararlar hak
kında yazılar yazdım ve mensup olduğum teşki
lâtta bunun münakaşasını yaptım. 4 Ağustos 
kararları ancak İngiltere sanayiinde tatbik edi
lebilecek bir karardır. O zamanlar dünya para 
fonu ' temsilciler^ bize bâzı fikirler-empoze et
mek suretiyle yapılan yardımları azaltmak iste
diler. ' 

Türkiye gibi geri kalmış bir memlekette ih
raç edecek fazla metaımız yoktu. Eğer 4 Ağus
tos kararı İngiltere'de tatbik edilmiş olsaydı ya
ni İngiliz halkının istihlâk kabiliyeti azalmış-
olsaydı, İngiltere'de fabrikaların imal ettiği ma
mulleri halk istihlâk etmez harice ihraeedebilir-
di. Memleketimizde halkın istihlâk kabiliyeti 
1/4 inmiştir. İngiltere'de halkın istihlâki düşse 
bile hariçte bir piyasası vardır. *- Bizden alınan 
tedbirlerle, bir defa, banka kredileri en düşük 
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olduğu devrede krediler kesilmiş ayrıca hariçten 
alman 200 milyon dolarlık yardım bir iktisadî 
krize kurban gitmiştir. Bir insan bir yerden 
bir "borç para aldığı zaman bir hafta olsun nefes 
aldım der. Halbuki 4 Ağustos kararlarından 
sonra memleket hakiki krizin birinci basamağı
na çıktı. Bankalardaki bonoların ve kredilerin 
% 60 mı Devlet sektörü yapıyordu. Yavaş ya-
yaş bunlar durdurulmaydı bu buhran memleket
te kalmazdı. 27 Mayıs ihtilâli oldu. İhtilâl ilk 
zamanda halk üzerinde tesir yapmadı. İhtilâlin 
29 ncu günü bankaya gitmiştim, gördüğüm şey 
şu idi; bonolar muntazaman ödeniyordu. İhtilâl
den sonra bono ödenir mi? Tüccar bonosunu 
ödedi. Yalnız 27 Mayıs İhtilâlinden sonra olan 
hareketler benim şahsi görüşüme göre 4 Ağus
tosta başlıyan buhranı biraz artırmış ve bugün
kü krizli duruma getirmiştir. Aynı kararla 250 
milyon liralık Hürriyet Tahvili çıkarılmış, 700 
milyon liralık da emisyon yapılmıştır. Beri ta
raftan da banka faizleri % 12 ye çıkarılmıştır. 
Banka faizleri % 12 ye çıktığı zaman resepsiyon 
dışarıda olduğu gibi kaldı. % 6,5 faizli Hürri
yet Tahvilleri kolay satılmaz oldu. Sonra düşen 
para hacmi dörtte bire indi. Sermaye terakümü 
olmadan iktisaden geri kalmış bir memlekette 
kalkınmak için şüphesiz sermayeye ihtiyaç var
dır. Küçük sermaye sahibi insanların kalkınma
sı doğrudan doğruya kredi ile mümkün olabilen 
bir keyfiyettir. 4 Ağustos kararları kredileri 
dondurmak suretiyle zengini daha çok zengin 
yaptı. Orta kısımda türeyen bâzı tüccarlar bu 
sebeple ortadan silindi. Bütün bu anlattıkları
mın hulâsası olarak şunu söyliyebilirim k i ; 4 
Ağustos kararları, netice olarak, bir kaçakçılık 
mevzuu ortaya çıkarmıştır. 4 Ağustos kararla
rı zengini zengin, krediliyi de kredisiz bir halde 
bırakarak ortaya böyle bir durumu çıkarmış bu
lunmaktadır. 

Buna ilâveten bir de Gümrük Resminin artı
rılması suretiyle hariçten getirilen malların 
kıymeti «birkaç misli arttı, ne oldu memlekette1? 
Sosyal teminatı olmıyan fakir halk Avrupa'dan 
getirtilen ilâçları satmalamaz, okumak isteyen 
insan kitaplarını elde edemez hale geldi. Ben 
bile şahsan aldığım kitapları 1/6 nispetine in
dirdim. Fiyatlarla böyle oynandı. 

Şimdi arkadaşlar bütün maliyeci arkadaş
lara benim söyliyeceğim şey . büyük bir krize 
mâruz geri kalmış bir memlekette denk 
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bütçe ile kalkınma olmaz. Bunu bilmek lâzım
dır. 4 Ağustos kararlarından 15 gün sonra Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri Haımerşolt' 
Cenubî - Amerika memleketleri için deflasyon 
enflâsyon kadar tehlikelidir demiştir. Enf
lâsyonda aksaklıklar olur, deflasyonda olmaz 
mı? Fakir halk servet düşmanıdır; zenginlik 
düşmanıdır. Deflasyon halki daha fazla sefa
let içinde yaşatır. Binaenaleyh kalkınma olan 
bir memlekette, enfilâsyonist bir poltikaya 
gitmek, sıkı ve sert malî politika gütmek, bü
yük hamleler' yapmak isteyen memleketler için 
geçer akçedir. Uzun vadeli iş yapmak lâzım
dır. Karşımızda Şark dâvası, iskân dâvası ve 
bir milyon kilovattık Keban işletmesi var, bu 
işletme 'bütün Şarkı ışıklandırır, bu bizim za
manımızda iki milyar dolar istiyordu. Bâzı mil
letlerle müzakeresine girişebilirdik. Bir ihtilâl 
Hükümeti zamanında buna başlamak en tabii 
en güzel yoldu. Arkadaşlar, şimdi ben bugün
kü bütçenin beğendiğim taraflarını söyliyece
ğim. 

Memur maaşlarına yapılan zam yerindedir. 
Ancak bunun tbâzı tedbirlerle tamamlanması 
lâzımdır. Bu tedbirler yalnız Devlet sektörü
nün bâzı kollarında mütalâası değil Orta - Ana
dolu köylüsünün ve köylülerin mubayaa kabi
liyetlerini ve iştira gücünü harekete getirecek 
bir şekilde olmalıdır. Yalnız mütaahhide iş ver
mekte değil, mahsulâtı arziyenin daha ucuz 
bir maliyetle köylünün eline geçmesi ve köy
lünün elindeki malı daha iyi bir fiyatla al
mak suretiyle piyasayı harekete getirmek lâ
zımdır. Biz kalkınmak zorunda olan bir mem
leketiz. Bu sebeple paranın bize sağlıyacağı 
imkânlar tâli derecede kalmaktadır. İstihsal 
arttıkça para kendiliğinden kıymetlenecektir. 
Bu sebeple benim ümidim çok kuvvetlidir. He
nüz bendeki ümitte feci bir durum yoktur. 
1945 senesinde Japonya'nın durumu feci idi. 
Yine 1945 Almanya'sının durumu keza. Fakat 
bugün Almanya biliyorsunuz 32 milyar Mark
lık rezerve sahip bulunuyor ve Amerika'ya 
aşağı - yukarı 2 milyar dolar veriyor. 1 milyar 
da Avrupa'nın geri kalmış memleketlerine yar
dım ediyor. Binaenaleyh Almanya müşkü
lünden istihsalle kurtulmuş, Amerikan para-
siyle, Amerikan kredisiyle bugünkü haline gel
miştir. Yalnız Almanya buna kendi teşkilâtı ve 
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işçisiyle katılmış ve bu işi kanalize ederek bu 
büyük istihaleyi geçirmiştir. 

Ben bu bütçe politikasında maaşlara zam 
karşısında Orta - Anadolu istihsalâtıua da zam 
yapılması şartiyle taraftarım. 

Bütçe Kanununun vergiler hakkındaki bölü
mü üzerinde de durmak isterim. Vergiler benim 
görüşüme göre yalnız fiskal zaviyeden inceien-
ımiştir. Bina Vergisi çok ilerlere götürülmüştür. 
Bina Vergisi bir mesken dâvası ile ilgilidir. Va
tandaş mesken buhranı çekmekte, büyük şehir
lerin etrafı gecekondularla dolmaktadır. Bunun 
için mesken yapmak ve mesken yapımını teşvik 
etmek lâzımdır. Halkı gecekondudan kurtar
mak için % 1 - 3 faizle para vermek gerekir. 
Biz bunları yapmıyoruz. Bina kiralarını artırı
yor, beri taraftan da sosyal emniyeti baltalıyo
ruz. 

Ziraat Vergisi memleketin başlıca gelir kay
naklarından ..birisidir. Ziraatten vergi almak 
lâzımdır. Yirminci yüzyılda bunun aksini 
iddia etmek güneş olmadığını söylemek gibi 
birşey olur. Ziraatten vergi alırken adaletli 
hareket etmek lâzımdır. 430 portakal ağacı olan 
bir adamdan Ziraat Vergisi alacağım derseniz, 
adam otuz ağacını kesmeye kalkarsa bu, ziraatı 
geliştirmez bilâkis geriletir. 

Benim memleketin kalkınması bakımından 
inandığım ve hastası olduğum birşey var. Hay
vancılık. memleketi kalkındıracak belli başlı 
mevzulardan birisidir. Hayvanlara konulan 
vergi, 100 baş hayvandan sonra konacak vergi 
hayvan yetiştirenlerin gerek kültür kapasitesi, 
gerekse kültür bilgisi bakımından 101 nei hay
vandan alınacak gelir mükellefiyeti Türkiye'
nin gerçeğine acaba nasıl ,uyar ? Bugün Ada
na'nın toprağı verimlidir. Orta - Aadolu'nun 
toprağı ise Adana'ya nazaran daha az verim
lidir. Fakat bu fikirler söylendiği zaman ıslah 
edilecek deniyor. Keşke bu fikirler, keşke bu 
ıslah tedbirleri daha evvel mütalâa edilmiş olsa. 
Nevmark gibi kıymetli mütehassıslar yurda 
celbedilirken bunun yanıbaşmda ziraatçiler de 
getirilmiş olsa. 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim. Vergi 
kaçakçılığı mevzuu üzerinde duruldu. Vergi 
kaçakçılığı konusu hepimizin üzerinde durduğu 
bir şeydir. Fakat yer yüzünde vergi kaçakçı
lığından kurtulmuş hangi millet vardır? isviç
re'de çıkan dergilerin bilhassa Nisan nüsha- j 
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lanın tetkik ediniz. Orada da vergi memuriyle 
patron arasındaki münasebetlere ait pek çok 
şeyler okuyacaksınız. Binaenaleyh vergi kaçak
çılığı yapılıyor diye piyasa üzerinde aksi tesir 
vücuda getirecek tedbirlere tevessül etmek 
doğru değildir. Piyasa bu tesirler ve hareket
ler neticesinde hayatiyetini kaybetmektedir. 

Sonra Ziraat Vergisi üzerinde de konuşacağım. 
Yemekten evvel konuşacaktım sırama tecavüz 
olunca şimdi böyle rasgele konuşuyorum, üzüm 
ve incir gibi mahsullerin vergisi ne kadar kâr
dan alınırsa alınsın bunun piyasada reperküs-
yonu olur. Bizim iktidarda olduğumuz zamanda 
•dahi üzüm ve inciri satarken Yunanlıların reka-

'beti karşısında idik. Bugün tedbir almazsak, ver
gi rekabeti, vergi konması yüzünden aynı âkibete 
düşer ve üzüm ve incir satamaz hale geliriz. Bu 
yüzden de vergiden kâr sağlamak değil ikinci 
olarak bir prim ödemek zorunda kalırız. Bu ve
sile ile bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. 
'Mkon-onıi-Baka.n! arkadaşımız bilmem buradalar 
mı? İktisadî Devlet Teşekküllerinin bünyesinin 
yeniden revizyona tâbi tutulduğu hakkında Mali
ye Vekili arkadaşımız izahatta bulundular. Bu 
husus raporda belirtilmiştir. Her şeyden evvel 
köylünün alın teri ile ve emeği ile kazandığı şeyi 
.«atmamız ve pazarlar bulmamız lâzımdır. 

Arkadaşlar, Birinci Dünya Harbinde kefeni 
olmıyan bir memlekette, İkinci Dünya Harbinde 
ölülerimizi saracak kefen bulundu. Gözümüz gibi 
1 itrediğimız bu memlekette Devletin yapacağı üç 
esaslı vazife vardır. Ucuz giyim, ucuz mesken, 
ucuz gıdadır. Devlet fabrikaları ucuz giyim tan
zim etmekte büyük rol oynamaktadırlar. Bugün 
i )evlet fabrikaları kumaşlarımızı dışarıya ihrae-
iciip satabilecek durumdadırlar. 

İkinci bir nokta olarak üzerinde durmak iste
diğim husus İktisadî Devlet Teşekkülleridir. Ik-
l'sadî Devlet Teşekküllerinde çalışan memurlar,, 
!;ir memur iki memur gibi görülmektedir. Bu hu-
usa bütçe raporunda da işaret edilmiş, bu teşek

külün rasyonel çalışması maalesef yalnız bu te
vekkülde değil, Devletin diğer hususî sektörlerin
le de aynıdır. Âdeta bunlar birbirinden •ayrıla

maz durumdadırlar. Biz ne kadar az. çalışırsak 
emek o kadar az sarf edilir. 

Yalnız onların son zamanlarda cesaretlerini 
'.ıran bâzı şeyler oluyor. Meslekten yetişmiş 
vurum müdür veya umum müdür muavini olmak 
üzere sıra bekliyen insanlar bir gün bu yere ha-
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riçten bir adam alındlğmı görünce işlerinden so
ğumaktadırlar. Ne de olsa bu bir ihtisastır. Hü
kümetin nazari dikkatini çekerim. 

Bütçe raporunda yer almıyan bir mevzulunu
za işaret etmek isterim. Şu günlerle ıbilmünasebe 

' bir Balkan memleketinde bulunuyordum. Vitrin
lerinde Fransız sardalyası, Yunan uskumrusu 
gördüm. Fajsat Türk mahsulü olarak hiçbir şey 
yoktu arkadaşlar. Eğer iyi mütehassıslar getiri
lirse 1950 den 'beri Istinye'de çürümeye terk edi
len balıkçı motorları harekete getirilir, Norveç'ten 
celbedilecek mütehassıslardan f aydalanılır'sa bu 
memleketin balıkçılığı memleket iktisadiyetı bakı
mından büyük gelirler sağlar; Bütçe raporunda 
maalesef balıkçılığa ait hiçbir şey görmedim. Bu 
Karadeniz'in aynı zamanda sosyal bir davasıdır. 
Ben şahsan İktisadî Devlet Teşekküllerinin borç
larının konsolide edilmesini bugün için erken bul
dum. Bu iş beş altı ay sonra da olurdu. Oradan 
tasarruf edilecek paraların balıkçılığa yatırılması 
daha iyi olurdu. 

Bu arada şunu da belirtmek yerinde olur ki, 
o da Bütçe Kanunu ile ilk yapılacak iş faiz nis
petini düşürmek lâzımdır. Bunda ısrar ediyorum. 
Bugün bu memlekette faiz nispetleri % 20 yi bul
maktadır. Faiz haddini indirmezsek maliyet yük
sekliği ilk merhale olarak karşımıza çıkacaktır. 

Sözüme son verirken şun oktayı da arz etmek 
istiyorum. Ben. bu memleketin tabiî kaynakları
na inanmış adamım. İnsan zekâsından, insan ener
jisinden istifâde ederek bu servetleri işletirsek 
bizim bütçelerimiz o vakit denk olur. Hem para 
kıymeti hem Türk vatandaşını (sosyal güvene ka
zandırmış oluruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mebrure Aksoley 15^ da
kikalık bir mühlet istediler. Bütçenin üzerinde 
konuşacaklar. 

AKSOLEY MEBRURE — Kurucu Meclisin 
sayın üyelerini hürmetle selâmlarım; 1961 bütçe 
tasarısının ne lehinde ne de aleyhinde konuşaca
ğım. Sadece İnkılâp Hükümetinden' iki dilekte 
bulunmak için söz almış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlarım, insanlar temas ettikleri 
muhitlerin tesiri altındadırlar. Yaşadıkları cemi -
yetin ıstırapları ile muztarip, dertleriyle dertli 
dirler. 

Kurucu Meclisin bir kadın üyesi olarak dul 
kadının ıstırabını önünüze sermek istiyorum 
5434 sayılı T. C. Emekli Sana-1*' Kanununun 9.; 
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ncü maddesinin B ve son fıkrasında dul kadın 
evlendiği takdirde aylıkları bir daha bağlanma
mak üzere kesileceği hükmü vardır. Hattâ kanun 
vâzıı ben sana bu parayı veririm ama, hayatının 
sonuna kadar evlenemezsin demiştir : Kanunun 
tatbikatı şöyle olmaktadır; ihtiyar dullar için me
sele yoktur. Bu kanundan şikâyetçi değildirler. 
Fakat genç dullar almakta oldukları bu paradan 
mahrum olurum korkusiyle bütün hayatı boyun
ca evlenememekte ve yeni bir yuva kuramamakta-
dırlar. Bunların bir kısmı hayatlarını büyük bir 
yalnızlık ve ıstırap içinde ^geçirmekte ve bir kısmı 
da sosyal sıkıntılar içindedirler. Bu. münasebetle 
imam nikâhı ile evlilikler artmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım. Temennilerimin bir tanesi 
şudur. 1956 yılında çıkarılmış olan 5434 sayılı 
Kanunun 75 nci maddesi 6745 sayılı Kanunla ta
dil edilmiştir. Tadil edilen kanunun hükmü şu
dur : «Kız çocukları evlenmeleri dolayısiyle ay
lıkları kesilmişse boşanan, veya dul kalanlara 
aylıklar bağlanarak ödenir» denilmektedir. Kız 
çocuklarına tatbik edilen bu hükmün yeni bir ka
nun tasarısı ile dul kadınlara da teşmil edilmesi 
birçok sosyal problemleri halledecektir. Bu kanun 
tasarısının bir faydası daha olacaktır ki o da şu
dur. Bir bakımdan Emekli Sandığının yükü ha-
fifliyecektir. Yapılmış olan evlilik ihtimali ki me
sut bir evlilik olacak ve hayatının sonuna kadar 
kadının dul maaşına da ihtiyacı kalmıyacaktır. 

İkinci temennim arkadaşlarım, askerî vazife 
malûllerinin ıstıraplarını dile getirmektir. Ben
deniz küçük yaştan itibaren Silâhlı Kuvvetler 
camiası içinde yaşamış, onların zaman zaman dert
lerine ve ıstıraplarına agâh olmuş bir vatandaşı
nızın!. 

1908 tarihli ve 143 sayılı Askerî Tekaüt, ve 
istifa Kanununun 24, 25 ve 26 ncı maddeleri ge
rek harb, gerek vazife malûllerine fevkalâde tah
sisat verilmesini hükme bağlamıştır. Ondan son
ra 1925 ve 1930 senelerinde tekrar çıkan yeni ka-

- nunlarla harb ve vazife malûlleri yeniden terfih* 
edilmiştir. 1950 senesinde çıkan 5434 sayılı Emek
li Sandığı Kanunu malûlleri tazminat bakımından 
harb mâlûlleriyle vazife malûlleri arasında bir 

• tefrik yapmış ve askerî vazife malûllerine rütbe
sinin % 90 mm vermek suretiyle kırk bir yıllık 
müktesep hakkını Hazine lehine kaldırmıştır. Bu 
suretle her iki malûller arasında büyük bir eşit
sizlik husuİe gelmiştir. Kürsüden inmeden şunu 
söylemek isterim. Birinci derecede harb malûlü 
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teğmen 36Ö lira maaş, 600 lira maluliyet zammı 
+ 664 tütün ikramiyesi alır toplamı 1 624 lira
dır. Birinci dereceden hizmet malûlü teğmen ise 
sadece rütbe maaşı olan 360 lira almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, vazife malûlü bir teğ
men bir patlama neticesinde iki gözünü kaybet
miştir. Artık bunun çalışma gücü yoktur. Bina
enaleyh bu eşitsizliği kaldırmak gerek, moral ge-. 
rekse hak ve adalet yönünden lâzımdır. Bir tadil 
tasarısı getirilmek suretiyle bu eşitsizliğin orta
dan kaldırılmasını ve vazife malûllerinin ıstırap
larına son verilmesini Hükümetimizden rica ede
rim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müezzinoğlu Ziya. 
25 dakika zaman istemişlerdir. Buyurum 

efendim. 
MÜEZZİNOĞLU ZÎYA — Kurucu Meclisin 

Muhterem Başkanımı ve Sayın üyelerini hür
metle selâmlarım. Bütçe Komisyonu âzası ola
rak çalışmalarına katılmış olduğum 1961 malî 
yılı bütçe tasarısı hakkındaki şahsî görüşlerimi 
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Sayın Maliye Bakanımızın bu sabahki 
konuşmasında da işaret ettiği üzere zamanımız
da bütçeler Devletin ilerideki bir devreye ait 
varidat ve masraf tahminlerini gösteren bir cet
vel olmaktan çıkmış, malî, iktisadî ve içtimaî 
politikanın tatbiki için hükümetlerin elinde en 
mühim icra vasıtalardan biri haline gelmiş bu
lunmaktadır. öyleki, bugün dünyanın hemen 
her yerinde memleket ekonomisinin muayyen 
bir istikâmete tevcihinde ve belli bir anlayışa 
göre sosyal adaletin tesisinde, bütçeler Hükü
met elinde en müessir alet olarak hizmet görmek
tedir. Bu bakımdan ben de, aynı anlayıştan 
hareketle, bütçe üzerindeki görüşlerimi arz eder
ken, tetkikinize sunulmuş olan bütçenin nasıl 
bir iktisadî vasat içinde hazırlanmış olduğunu; 
bu bütçenin tanziminde hakkım olan fikirlerin 
ne olduğunu ve bunların hangi istikâmetlere 
yönetilmiş bulunduğunu, nihayet bütçenin tat
bikattaki muhtemel neticelerinin neler olacağını, 
tahlil etmeye çalışacağım. Yalnız bu mevzua 
geçmeden evvel benden önce konuşan muhterem 
arkadaşlarım tarafından mükerreren üzerinde 
durulan bir nokta üzerinde ben de kısaca te
vakkuf etmek istiyorum. Bu konuşmalarda büt
çeden bahsedilirken bütçenin tanzim ve tertibi 
şekli üzerinde duruldu ve muhtelif noksanlıklar 
ortaya konuldu. Kendimizi bu istikâmette zor-
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ladığınıız takdirde zikredilen misallere daha 
fazla şeyler eklemek mümkündür. Yalnız bu
nun *yanmda şunu da teslim ve ifade etmek lâ
zımdır ki, 1961 bütçe gerekçesi objektifliği ve 
ihtiva ettiği ihsaî malûmatla bu sahada ehem
miyetli bir yenilik getirmiş bulunmaktadır. 
Gerçekten, elimizde bulunan gerekçenin baş
lıca hususiyeti objektif olmasıı ve birçok fay
dalı malûmatın ilk defa bu gerekçede yer almış, 
bulunmasıdır, öyleki, bu suretle gerek mem
leket ve gerekse dünya ekonomisi hakkında ko
laylıkla malûmat alabilmekteyiz. Bu, muh
terem Meclisin bütçe tetkikini kolaylaştıracak 
ehemmiyetli bir noktadır. Bu sebeple tetkikle
rimiz yanında Maliye Vekilimize teşekkür et
mek de her halde vazifemiz olsa gerektir. 

1961 yılı bütçesi nasıl bir iktisadî ortam için
de hazırlanmıştır? Bu hususta bir fikir edi
nebilmek için nazarlarımızı 27 Mayıs 1960 ta
rihine kadar geriye. 

Bu hususta «bir fikir edine'bilmek için na
zarlarımızı 27 Mayıs 1960 tarihine kadar geri 
çevirmeniz lâzım geldiğini düşünüyorum. Büt
çe gerekçesinde de işaret edildiği üzere, o ta
rihte İnkılâp Hükümeti uzun süren bir enflâs
yon neticesinde ağır tahribata mâruz (kalmış bir 
ekonomiyi teslim almıştır. O tarilhte memleket 
ekonomisinin umumî manzarası ,şudur: Yarım 
kalmış binlerce yatırım projesi ve bunun ya
nında ; ağır Ibir dış borç yükü; dünya ticaretin
deki yerini kaybetmiş durgun fbir dış ticaret 
sektörü; büyük açıklarla işletilen Ibir İktisadî 
Devlet Teşekkülleri manzumesi; müzayaka 
içinde bir mahallî idareler maliyesi; normal iş
leyişten uzaklaşmış bir fiyat ve kamhiyo ma-
kanizması ve nihayet 'büyük açıklarla kapan
ması mukadder olan Ibir ibütçe! İnkılâp Hükü
meti bu vaziyeti düzeltmek üzere süratle hare
kete geçmiş ve iktisadî politikayı istikrar için
de gelişme, olarak testoit ettikten ,sonra evvele
mirde artan enflâsyon selini durdurmak için 
cesaretli kararlar, almak yoluna gitmiştir. 
Bu kararlar huzurunuzda muhtelif hatipler 
tarafından izah 'edilmiş 'bulunmaktadır. Ez
cümle, Devlet masrafları gözden geçirilerek 
510 milyonluk bir tasarruf sağlanmıştır. İktisa
dî Devlet Teşekküllerinin açıkları tahdidedil-
miştir; para ve kredi politikasına memleket 
iktisadiyatının hakikî ihtiyaçlarına göre bir 
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istikamet verilmiştir; fiyat mekanizmasını nor
mal işler bir hale getirmek maksadiyle Millî 
Korunma I^anunu ilga edilmiştir. 250 milyon 
liralık bir iç istikraz muvaffakiyetle tahak
kuk ettirilmiştir. Bu tedbirlerle İnkılâp Hükü
meti enflâsyonis't gidişi durdurmaya muvaffak 
olmuş bulunmaktadır. Bu suretle 10 seneden 
beri ilk defa olarak 1960 senesinin ikinci yarı
sında fiyatlarda bir duraklama görülmüştür.8 

G-erçe'kten, 1960 senesinin 'başında 237 olan top
tan (eşya endeksi Ağustosta 233 e kadar düş-
tükden sonra sene sonunda bir puan farkla 238 
de karar kılmıştır. * 

Bu netice övülmeye değer büyük bir muvaf
fakiyettir. Bir başka arkadaşımın da huzuru
nuzda ifade ettiği üzere, büyük inkılâp ye ihti
lâllerden sonra türlü sebeplerle enflâsyoncu 
gidişin umumiyetle artmış olduğunu göz önün
de bulunduracak olursak daha ileri giderek di
yebiliriz ki, bu netice bu şartlar altında pek az 
hükümete mazhar olmuş .parlak bir muvaffaki
yettir. Bugünkü durum nedir? Tatbikinize su
nulmuş bulunan bütçenin hazırlandığı şu sıra
da memleketimiz ekonomisine başlıca üç tema
yülün hâkim olduğunu burada zikretmek mu
vafık olur kanaatindeyim. Bu temayüllerden 
birisi istikrar temayülü; ikincisi inkişaf tema
yülü ve nihayet üçüncüsü, de bu ikisinin yanın
da yer alan ekonomideki duraklama vâkıası-
dır. Bilhassa 1960 senesinin Mayıs ayından iti
baren ekonomimizde bir duraklama olduğun
dan bahsedilmiştir. Yapılmış etraflı bir tetkik 
mevcudolmadığı için, şümul sahası ve derecesi 
bilinmemekle beraber, hiç olmazsa hususi sek
törün bâzı kollarında yakın zamana kadar belli 
bir duraklama olduğu umumiyetle kabul edil
mektedir. Bunun yanında ekonomimizin inki
şaf ve kalkınma ihtiyacı vardır ve hiç şüphe
siz ki, az gelişmiş bir memleket olarak bu, en 
mühim davamızdır. Kalkınmanın yegâne vası
tası ise yatırımdır. O halde Türk ekonomisini 
kalkındırmak istediğimiz takdirde yatırım yap
mak mecburiyetindeyiz. Nihayet bir üçüncü 
unsur olarak yatırımları yaparken istikrar için
de kalmaya ve ekonomiyi bu istikrar içinde ge
liştirmeye mecburuz. 

İşte 1961 bütçesi birbirinden basan ayrı is
tikametlerde tesir gösterecek olan bu üç tema
yül içinde hazırlanmış ve tetkikatm^za sunul-
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muş bulunmaktadır. Bunlar bütçede ne derece
ye kadar akis ve ifade bulmuştur? 3 u bakım
dan bütçe tasarısını kıymetlendirirken bütçe
nin hacmini, masrafların dağılışını ve bütçe 
masraflarının hangi kaynaklardan ne şekilde 
karşılanacağını nazarı dikkate alnumıız lâzım-
gelir. 

1961 yılı bütçesi 8 milyar 66.3 milyon lirayı 
bulan masraf hacmi ile Cumhuriyet tarihinde 
en büyük bütçe olarak görülmektedir. Bir se
ne evvelki bütçeye nazaran artış miktarı % 16 
dır. Bunun artış nispeti 1960 bütçesinde, 1959 a 
nazaran mevcut artışın fevkinde olduğu gibi, 
millî gelirimiz de 1961 yılında 1960 a nispetle 
beklenen artışın da çok üstündedir. 

Devlet Plânlama Dairesi tarafından yapı
lan bir hesaba göre millî gelirimizde 1961 se
nesinde 1960 a nazaran % 6 nispetinde bir ar
tış beklenmektedir. Bütçedeki artışla millî ge
lirimizdeki bu artışı yan yana koyduğumuz tak
dirde vardığımız netice şudur ki, önümüzdeki 
sene içinde bütçe millî gelirden eski senelere 
nazaran daha büyük pay almak mevkiindedir. 
Filhakika evvelki senelerde bütçenin millî ge
lirdeki hissesi % 13 olduğu halde önümüzdeki 
sene % 16 olacaktır. Bunun müşahhas neticesi 
ise hususi sektörün istihlâk harcamalarında ve 
muhtemelen yatırımlarında azalma şeklinde te
zahür edecektir. Nitekim, Devlet Plânlama Da
iresi tarafından, yapılan hesaplarda önümüzdeki 
sene içinde hususî sektör harcamalarının % 76 
dan % 73.5 a düşeceği tahmin edilmiştir. 

Masraf bütçesinin bünyesine gelince; 1961 
bütçesinde 1960 a nazaran mevcut 1.250 milyon 
ljra miktarındaki fazlalığın 800 milyonu carî 
masraflara, 400 küsur milyonu da yatırım mas
raflarına taallûk etmektedir. Carî masraflarda-
ki artışın en mühim kısmı, muhtelif hatipler ta
rafından üzerinde durulan maaş zamlarmdan 
ileri gelmektedir. Yatırım masraflarındaki ar
tışın en büyük kısmı ise Ziraat ve Millî Eğitim 
sahalarında yapılması derpiş olunan yatırım
larla ilgilidir. İlk defa olarak 1961 bütçesinde, 
bir program ve plân konusundaki çalışmalar 
henüz ikmal edilmemiş olmakla beraber, bütçe 
tatbikatımızda yatırımlar bakımından bir mer
kezî siklet tesisi yönüne gidildiğini ve isabetli 
bir kararla bu merkezî sikletin millî eğitime ve 
ziraate yöneltildiğini görmekteyiz. 
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Bütçe hazırlanırken, masraflardaki -artışla 

umumî talebin artırılması ve bu suretle mem
leket ekonomisinde meveudolduğu kabul olu
nan durgunluğun giderilmesi ön plânda ele alın
mıştır. Bu düşünce şüphesiz ki, doğrudur. An
cak mecmuu talepteki artışın fiyatlar üzerinde 
akisleri olabileceği gibi, yatırımlar dolayısiyle 
artacak ithalât talebinin ithalât programım taz
yik edeceğini tahmin etmek de yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, bir seneden diğer se
neye büyük artış gösteren bütçeleri umumiyet
le enflâsyonist kabul etmek temayülü mevcuttur. 
Bütçe tamamiyle sıhhatli kaynaklardan finanse 
edildiği takdirde yani, bütçe masrafları, bütçe 
dışı kaynaklardan karşılanma ' cihetine gidilme
diği takdirde, büyük hacimdaki bütçelerin behe
mehal enflâsyoncu olacağı görüşünü paylaşma
ya imkân yoktur. 

Bütçenin masraflarından bir kısmının bütçe 
dışı bir kaynaktan temin etme cihetine gidildiği 
takdirde ise, bu hakikaten üzerinde durulması 
lâzımgelen bir durum olur. Bu itibarla 1961 büt
çesini bu bakımdan kıymetlendirebilmek için ge
lir bütçesini de birlikte tetkik etmemiz icabeder. 
1.961 bütçesinin gelir kajoıaklarmı tetkik ettiği
miz takdirde, gördüğümüz manzara şudur : Büt
çede derpiş edilen fazlalığın bir kısmı, câri "ge
lirlerde beklenen normal artışla, bakiyesi de mev
cut .vergilere, yapılan zamlar ve tasarruf bonoları 
hasılatı ilıe karşılanmaktadır. 

Beklenen varidat tahakkuk edecek mi? Bu hu
susta muhtelif tahminleri burada dinlemiş bulu
nuyoruz. Şahsan tahminim odur ki, bütçemizde 
iktisadî hayatta beklediğimiz canlılık, beklenen öl
çüde tahakkuk etmediği takdirde, bir açıkla karşı 
karşıya kalmamız ihtimali mevcuttur. Bu netic\ 
bilhassa, ithalât programının tatbikatında karşı 
laşacağımız muhtemel güçlükler ve nihayet İkti
sadî Devlet Teşebbüsleri ile Tekel idaresinin ma'î 
durumları ile yakından alâkalı olacaktır. Filha
kika, geçen seneki tatbikat göstermiştir ki, İkti
sadî Devlet Teşekkülleri ve bu arada Tekel id» 
resi devamlı malî müzayaka içinde bulunmaları 
dolayısiyle kendilerine terettübeden vergileri vo 
halktan tahsil ettikleri bir kısım vergileri Öde 
meme durumunda kalmışlardır. Bunların duruma 
larını islâh için çalışmalara başlanmış olmakla 
beraber, bu sene içinde netice alınacağından ümi; 
az ve bu teşekküllerin bilhassa inalı durumların! 
ıslah için müşahhas imkânlar bulunacağında!i 
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şüphe etmek yerindedir. Bu takdirde geçen sene 
800 milyon lira raddesinde bir vergiyi ödememe 
durumunda kalmış olan İktisadî Devlet Teşebbüs
leri ve Tekel idaresi aynı vaziyet ile karşılaşırlar
sa bütçede bir açık ihtimali kendisini göstermiş 
olacaktır. Aynı mülâhaza vergi zamları ve yeni 
vergiler dolayısiyle de mevzuubahsedilebilir. Bu 
noktaya biraz sonra tekrar avdet etmek üzere, bu
rada vergi kanunlarımızda son defa yapılmış 
olan değişiklikler üzerinde kısaca durmak istiyo
rum. Uzun zamandan beri, vergi sistemimiz he
yeti umumiyesi itibariyle bir revizyona muhtaç du
rumda bulunuyordu : Vergi hasılatının millî ge
lirdeki nispetinin düşüklüğü, vasıtalı ve vasıtasız 
vergiler arasındaki dengenin vasıtasız vergiler 
aleyhine oluşu, mevcut hükümlerin bir taraftan 
vergi kaçakçılığına meydan vermesi bir taraftan 
da iyi niyetli mükellefleri lüzumsuz yere tazyik 
etmesi ve nihayet vergi sistemimizin heyeti umu-
myesi içinde sosyal adaletin lâyikiyle ifadesini bu
lamamış olması öteden beri üzerinde durulan 
noktalar halinde idi. 1950 den beri bu konuda her 
hangi bir revizyona ihtiyaç duyulmaması ve ka
nunlarda bidayette mevcut veya tatbikatta teza
hür eden boşlukların ihmal edilmesi ve sonradan 
alman kararlarla bir kısmının da ihdas edilmesi 
vergi sistemimizin bu durumunu gün geçtikçe 
daha ziyade ağırlaştınyordu. Bu bakımdan Ocak 
ayı başında vergilerde bâzı tadiller yapılması 
esas itibariyle yerinde' olmuştur. Ancak, hemen 
ilâve etmek gerekir ki, bu tadillerle takibedilen 
gaye malî olmaktan ileri gitmemiştir. Bir başka 
deyimle, yapılan tadilâtta umumiyetle, vergide 
umumiyeti tesis etmek ve hâsılatı artırmak gayesi 
hâkim ol muş ve mevzuun iktisadî cephesi üzerin
de hemen hemen hiç durulmamıştır. Bu itibarla 
vergi sistemimiz hâlâ geniş görüşlü bir reforma 
muhtaç durumda görülmektedir. 

Muhtelif cepheleri diğer hatip arkadaşları
mız tarafından belirtilmiş olan bu mevzuda da
ha fazla durmak istemiyorum. Sayın Maliye 
Bakanı meselenin ele alındığını ve yetkili bir 
komisyonun tavzif edildiğini ifade etmiş bu
lunmaktadır. Bu konuda şu anda yapılacak 
şey, bu komisyonun mesaisini bir an evvel bitir
mesini temenni etmekten ibaret bulunmaktadır. 
ümidediyoruz ki ; bu komisyonun çalışmala
rında ortaya konan diğer hususlar yanında 
-.urmaye terakümünü teşvik ve sermayeyi ür-
kiitmiyecek bir Arasat hazırlanması ihtiyacı da 
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lâyık olduğu ehemmiyetle kıymetlendirilecektir. 

Bütçe masraflarından ve gelir kaynakların
dan bahsettikten- sonra bunların muhassalası 
olan bir nokta üzerinde de kısaca tevakkuf et
mek lâzımgelecektir. Bu da bütçenin muvaze
neli olup olmadığı meselesidir. Evvelâ şunu 
ifade etmek lâzımgelir ki, sadece Devlet büt
çesi içinde muvazene meselesi bugün eskimiş bir 
tatbikat olarak telâkki edilebilirse de, memleke
timizin bugünkü şartları muvacehesinde hâlâ 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 

19(>0 bütoesi, sonradan yapılan tadillerle 
Devlet masraflarında 510 milyon lira bir ta
sarruf tenlin edilmesine rağmen, tahsilat vazi
yetine nazaran muhtemelen 700 - 800 milyon 
liralık bir hesabı açıkla kapanacaktır. Bir kı
sım tahsilatın kullanılmaması mûtadolduğuna 
göre bu açığın fiilen daha aşağı bir miktarda 
taayyün etmesi muhakkak idi. Yine de nihaî 
açık her halde 300 - 400-milyondan az olınıya-
o aktır. 

1961 bütçesine gelince; tahminlerde esas 
olarak 1960 bütçesindeki tahsilat miktarı na
zarı itibara alınmış ve bunlar konjonktürdeki 
gidişe göre- kıymetlendirilmiş bulunmaktadır, 
Yalnız şu noktayı daima nazarı dikkate almak 
lâzımdır ki tahminlere esas olan vergilendirme 
devresi büyük ölçüde 1960 a taallûk etmekte
dir. Bu devre ise bir durgunluk devresi olarak 
kabul edilmiştir. Diğer taraftan bu sene tah
silatının düşük seviyede kalmasında en mühim 
âmil olan tktisadî Devlet Teşebbüsleri ile Tekel 
İdaresi bu mevzuda hâlâ en büyük ağırlık teş
kil etmek durumundadır. Ve nihayet 450 mil
yon liralık varidatı temsil eden tasarruf bono
larının bu varidatı hakikaten temin edip et-
miyeceği ve hususiyle bu mekanizmanın ne şe
kilde işliyeeeği henüz hiç olmazsa beklenen 
açıklıkla ortaya konul manıış vaziyettedir. Bu 
vaziyet tevazün bakımından bütçemizde aydın
lanmaya muhtaç'bâzı noktalar mevcudolduğunu 
göstermektedir. Şimdiye kadar gerçi Maliye 
Vekâletimiz varidat tahminlerinde gösterdiği 
isabetle iyi bir şöhrete sahibolmuştur. Ancak 
İm isabet daha ziyade varidatın tahakkukuna 
taallûk etmektedir. Tahsilat, araya giren bir-
eok sebeplerle tahakkukun daima dûnunda kal
mıştır. Bu bakımdan önümüzdeki sene içinde 
r\o tahsilatın tahakkukatm dûnunda kalacağın
dan endişe etmek için ciddî sebepler vardır. 
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Bütçeyi bir an için bir tarafa bıraksak bile, 
yine bütçenin yanında bir Ziraat Bankası, bir 
istanbul Belediyesi, nihayet bir tütün finans
manı meselesiyle karşı karşıya bulunmaktayız. 
Hükümetçe muhtelif vesilelerle bu noktalar 
üzerinde durulmuş ve bâzı tedbirler alınmak 
üzere bulunulduğu ifade edilmiştir. Bu tedbir
lerin mahiyeti yeter derecede açıklanmamış ol
makla beraber, bütçenin muhtemel bir açıkla 
karşılaşması halinde Hükümetin para ve kredi 
politikası sahasında alacağı tedbirlerle, bunun 
iktisadî hayattaki menfi tesirlerini önlemeye 
çalışacağı anlaşılmaktadır. Nitekim, Bütçe Ko
misyonundaki çalışmalar esnasında bu husus 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin umu mî talep üzerindeki menfi 
tesirlerini gidermek için bu yola gidilmesi 
mutadır. Ancak, tecrübeler göstermiştir ki, az 
gelişmiş memleketlerde bu mekanizma lâzım-
gelen süratle işlememekte ve binnetice bekleni-
nilen nispette müessir olmamaktadır. 

Bu tedbirler, meyanmda bankalardaki mev
duat için câri karşılık nispetlerinin' artırılması 
üzerinde durulmuştur. Bu, şüphesiz ki, talebi 
tahdidetmek için müessir olabilir. Ancak artırı
lan karşılıklar behenıahal Merkez Bankasında 
bloke edilmek ve hiçbir şekilde tekrar dâhil 
edilmemek şartiyle. Keza Hazinenin Merkez 
Bankası ile münasebetlerinde halen câri olan 
% 15 avans nispetinin % 5 e indirilmesi mev
zuu üzerinde durulmuş ve bu maksatla bir ka
nım tasarısının hazırlandığı ifade edilmiştir. 
Bunu, ifadesi itibariyle, şükranla karşılamak 
icabeder. Ancak şunu da nazara almak lâzım
gelir ki, son konsolide ameliyesinden sonra 
'c/c 5 nispetinde bir avansla Hazinenin Merkez 
Bakansuıdan temin edeceği imkân, eskisin? 
nispetle, fiilen temin edilen imkânın fevkinde 
olacaktır. ^ 

BAŞKAN —- Müezzinoğlu size beş dakika 
da fazla müsaade ettik. 

MÜEZZINOĞLü ZİYA — Bir beş dakika 
daha müsaadenizi istirham ediyorum efendim. 

Düşündüğümden bira a daha fazla devam 
etmiş olan bu maruzatımı hulâsa etmek lâzım-
gelirse, 1961 bütçe tasarısı dolayısiyle, zanne
diyorum ki, şu teşhisi koymak yerinde olur: 
Ekonomimizde halen müşahede edilen istikrar 
hassas ve gayrimüstakar bir muvazenedir. Ve 
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hastalık 'henüz tedavi edilmiş olmaktan uzaktır. 

Bu halin sıhhatli bir istikrar durumuna gel
mesi ve yeni bir enflâsyon temayülünün önlen
mesi ancak frenlenmesi ekseriya güç olan ge
lişme arzusu uğruna istikrar unsurundan fe
dakârlık yapılmamakla mümkün olabilir. Piya
sadaki durgunluğu izale etmek ve gelişmeyi 
sağlamak maksadiyle piyasaya bir miktar iştira 
gücü zerk edilmesi halinde, bunun, bidayette 
olmasa dahi bir müddet sonra bâzı tehlikeleri 
beraberinde getirebileceğini nazarı itibara al
mak lâzımdır. Zira bütçe vasıtasiyle ekonomiye 

vbir miktar, yeni iştira gücü enjekte ettiğimiz 
zaman bunun piyasada zaten mevcudolan âtıl 
ve gizli iştira gücünün inzimamiyle fiyatları 
yukarıya doğru itmesi daima muhtemeldir. 
ÛBu nazik vaziyete, paranın 1960 senesinin ikinci 
yarısında düşmüş olan tedavül süratinin yeniden 
eski haline avdet etmesinden, doğacak tehlikenin 
de inzimamı halinde manzara daha da karanlık-
laşabilir. Bu bakımdan; fiyatlarda son zamanlar

da başlamış olan kıpırdamayı ve bilhassa önümüz
deki Sonbaharda bu hareketin alacağı istikameti 
dikkatle takibetmek gerekmektedir. Fiyatlardaki 
ibu hareketin 'behemehal mevsimlik ve muvakkat 
temevvüçler halinde kalması şarttır. Bunun için 
bütçe ile kredi ve para politikasının hem ahenk 
olarak yürümesi bir ihtiyaçtır. Bütçemizi tatbik 
ederken hâkim olacak en mühim ve müdir fikir 
paramızın iç ve dış değerinin korunması olmalı
dır. Paranın değerinin en az kalkınma kadar 
önemli olduğu fikri 'bütçe tatbikatımıza hâkim 
Olmalıdır. Zira, dünyanın her tarafında yapılan 
tecrübeler göstermiştir ki, sağlam bir paraya da
yanmıyan bir kalkınma ıgerçek bir kalkınma ol
maktan uzaktır. Dünyanın başka yerlerinde yapı
lan tecrübeler bir tarafa, memleketimizde son on 
yılın tatbikatı ise hakikati açıkça ortaya koymuş
tur. Yapılan tecrübeler göstermiştir ki, sağlaun 
ıbir paraya dayanmıyan bir kalkınma hakiki bir 
kalkınmadan uzaktır. Bu sön noktada yani büt
çemizde inkişaf ve istikrarı üzerindeki şahsî te
reddüt ve endişelerimi izhar etmiş bulunuyorum. 

Bu arada bir inancımı da belirtmek istiyo
rum. Bunu vicdanî bir 'vazife olarak biliyorum. 
Bu bütçe Millî İnkılâp Hükümetinin memleketi
mizde tekrar tesis ettiği faziletli hava içinde en 
iyi bir şekilde tatbik,edilecek bir bütçe olduğu, 
sarf edilecek her lirasında 'her zamandan daha 
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fazla hizmet ifa edileceği hakkında iman ve inan
cım tamdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sürekli alkış
lar) 

BAŞKAN — Sırası olduğu halde, bütçenin 
tümü üzerinde konuşmaktan vazgeçen Tahsin Or
hun'dan sonra, söz Sayın Şefik tnan'mdır. Ne ka
dar konuşacaksınız? 

İNAN ŞEFİK — 15 dakika konuşacağım, Sa
yın Başkanım. 

İNAN ŞEFİK — Muhterem arkadaşlarım; 
Yüksek Meclisin tetkik ve tasvibine sunulmuş 

bulunan 1961 bütçesi üzerindeki düşüncelerimi 
,,jbnümkün olduğu kadar kısa ve fakat sarih şekilde 

arz etmek istiyorum. 
1. Bütçenin, gerekçesinden başlamak istiyo

rum. 
Maliye Vekâletince hazırlanmış olan gerekçe

nin, çok aceleye gelmiş olması dolayısiyle tatmin
kâr olmadığını belirtmek isterim. 

Gönül isterdi ki, İnkılâp Hükümetinin Maliye 
Vekâleti, 1961 bütçesini, pek esaslı bir gerekçe ile 
Meclise (getirmiş olsun. 

Gönül isterdi ki, İnkılâp Hükümetinin Maliye 
Vekâleti, 1960 Ağustosundan itibaren, Muhasebei 
Umumiye Kanunu gereğince bütçe hazırlıklarına 
başlarken, ıbir taraftan da, son on yılın iktisadî 
ve malî politikasını teşrih masasına yatırmış, onu 
ilmî ve objektif olarak tahlile tâbi tutsun ve mem
leketi bugün içinde bulunduğu sıkıntıların haki
ki sebeplerinin neler olduğunu, bu sıkmtı'ların 
tohumlarının ne zaman ve nasıl atıldığını ortaya 
koysun ve böylece bir taraftan malî politikanın 
yeni istikametlerine ışık arar ve bulurken, Türk 
iktisadî ve ımalî tarihine de ilmî ve objektif bir 
âbide sunsun. 

Maliye Vekâleti, sinesinde barındırdığı pek 
değerli elemanlarla böyle hir eseri, pekâlâ vere
bilirdi. Yapılması mümkün iken, düşünülmemiş, 
yapılmamış olması, büyük hir noksanlıktır. Mali
ye Vekâletimiz, Türk iktisadî ve malî tarihine 
ergeç, bu borcunu ödemelidir. 

2. Bu bütçe samimî bir bütçe midir? 
Bu sorunun cevabını vermek üzere, bütçenin, 

masraf rakamlarını, her bütçenin mucip sebeple
rini gözden geçirdikten sonra, cevap müsbettir. 
Evet bu bütçe, samimî bir bütçedir. Her hizmetin 
icabettirdiği masraf, bütçeye konulmuştur. 
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3. Bu bütçe denk midir? Klâsik mânada denk 

değildir. Çünkü normal bütçe gelirleri bütçe gi
derlerini karşılıyamamaktadır. Mevcut vergilere 
yapılan zamlar yeni vergiler ihdası suretiyle, 
632,5 milyon liralık bir munzam gelir tahmini
ne rağmen, yine de 1 milyar liralık bir açık 
kalmıştır. Bu açık da, netice itibariyle mecbu
ri bir istikraz dernek 'olan yatırım fonu bono
ları hasılatı olarak tahmin olunan 450 milyon 
lira dle, karşılık paralardan temin edilecek 
plan '550 milyon liranın 'tutarı olan 1 milyar 
lira dile kapanacaktır. 

Yatırım fonu hasılatı, ekonomik mecburi bir 
tasarrufu; karşılık paralarda, Birleşik Ameri
ka'dan istihsal fazlası olarak 'hibe suretiyle ge
lecek malzemenin piyasada satışından hâsıl 
olacak Türk liralarının, Merkez Bankasındaki 
bir hesabın zimmet ve matlubunda göründük
ten sonra, tekrar piyasaya intikali demek ol
duğuna ve böylece ekonominin bünyesinde açı
lan tekrar orada kapanan bir sirküvi olduğu
na göre, enflasyonist Ibir meribaa Ibaşvurulma^ 
mış demektir. 

Bu itibarla, klâsik mânâda açık olan, denk 
oilmıyan bu büçe, İktisadî mânada denktir. 

Ümidederim M, tatbikatı da böyle tahak
kuk eder. Tatbikatın böyle tahakkukunu sağla
mak üzere, Birleşik Amerika bütçe tatbikatın
da mevcuit hür dizpozitif bu bütçe ile memle
ketimize de girmektedir. O da, bütçe harcama
larını dörder aylık devreler (itibariyle tahsila
tın seyrine göre ayarlamaktır. 1952 yılında 
Maliye Vekâletince hazırlanmış bulunan Mu-
hasebei Umumiye Kanunu tasarısında yer al
mış bu tertipbin, pek fazla bel bağlanacak bir 
tedbir olduğuna kaani değilim. Zira, 6 milyar 
165 milyon liralık cari bütçenin" 3 milyar 358 
milyonu personel giderleridir. Bu durdurula
maz. Diğer cari masraflar üzerinde de, böyle bir 
kontrolün elle ? tutulur bir netice doğuracağını 
zannediyorum. Belki sadece yatırımlar üz'erinde 
müessir, olabilir. Fakat, bir taahhüt başladı mı, 
durmaz ki. Diğer 'taraftan, dursa da doğru 
olur mu? Korkarım ki bu tertip, Maliye Ve-. 
kâl'etihin elinde, işlerin başlamasını geciktiren, 
temposunu fevkalâde yavaşlatan, dairşleri, de
vamlı ricası durumuna sokan ibir hal alacaktır. 

Muhterem arkada'şlarım,. 
Maliye Vekâletimiz, bütün bir yaz Ve son

bahar aylarında, vergilerde ıslahat yapmayı ta-
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şarlamış, hazırladığı tasarıların birini 6 Aralık 

• 1960 da; diğerini 12 Aralık 1960 da, bir diğe
rini 16 Aralık 1960 da Bakanlar Kurulundan 
geçirmiş. Ve 'böylece 1961 ibütçesine yeni gelir
ler bulmuş. Fakat Maliye Vekâletimiz bunu ya
parken, vergi İslahatı yapıyorum zannma ka
pılmış, fakat, kanaatimce, memleket iktisadi
yatı bakımından iyi iş yapmamıştır. ' 

Evvelâ Gelir Vergisinden başlıyac'ağım. 
Birinci gelir dilimi olan 2 500 liranın ver

gisi ı% 15 den % 10 a indirilmiş, ikinci dilimin 
vergisi ,% 20 de sabit tutulmuş. Diğer dilimle
rin vergi nispetleri artırılmıştır. Bu konuda 
hazırladığım tabloları lütfedip tetkik ederseniz 
görürsünüz ki, (bunların 1 numaralısında) bi
zim Gelir Vergimizin nispetleri esasen, hiçbir 
memleketle kıyas edilemiyecek kadar yüksek 
bulunuyordu. 

12 500 liralık yıllık gelir, bizde, ,% 16 nis
petinde Vergiye tâbi iken ve şimdi de % 30 ye 
çıkarılmış iken, italya'da aynı miktar gelir, 
% ;5,8 Belçika'da '% 4.8, HolândaMa % 5.2, 
Batı - Almanya'da % 0,3 yani binde 3, vergiye 
'tâbi tutulmakta, Fransa^da ise, vergiden muaf 
sayılmaktadır. , 

En yeni neşriyata istinaden hazırladığım 1 
nufcıaralı tabloyu •okumakla dikkatinizi almiak 
istemem. Fakat bu tabloya göz atmak, vergi 
nispetlerinin yüksekliği bakımından hemen he
men dünya rekorunu kırmış bulunuyoruz. 

Başka memleketlerin % 4 lerden, 5 lerden 
haşlayıp, 6, 7 diye, birer ikişer yükseldikleri 
nispetle, bizde, maşiaallah beşfer beşer yüksel
mektedir. Maliye Vekâldti niçin böyle düşün
müş? Bütçe varidatının artması için değil mi? 
Fakat bilirsiniz M, nispet artmakla gelir art
maz ki. Maliye Vekâletimiz, bütçe gerekçesine 
eklediği ve İstatistik, Umum Müdürlüğünün ay
lık bültenlerinde muntazaman neşredilmiş bu
lunan Gelir Vergisine ait rakamlara bakarak 
mükelleflerin, gelirlerini tam olarak 'gösterme
diklerine, vergi veriminin azlığına kanaat ge
tirerek nispetleri artırmak yolunu tutmuştur. 

Halbuki, 'biraz da rakamların arkasına bak
ması ieab ederdi. Şöyle ki, bu memleket, 
10 yıl karaborsa rejimini yaşamıştır. O dere
cede ki, Devlet eliyle kurulan şeker fabrikaları 
için lüzumlu malzemenin dalhi karaborsadan te
darik edildiğini bizzat eski Şeker Fabrikaları 

m," * V W I '" 
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Umum Müdürü, mahkeme önünde heyan etmiş
tir.' 

Karalb'orsa demek, faturasız »alım - satım dc-
inektir. Faturasız ,almı - satım demek, ton mua
melelerin defterlere intikal etmemesi demek
tir. Yani vergi dışı kalması 'demektir. Böylece, 
ticaret âlemi, hir 'kısım muamelelerini vergi 
dışı tutmuş ve vergi matrahı İdiçiilmüştür. 

Ticaret âlemi niçin Ibu yola girmiştir ? Bu
nun başlıca sebebi, kanaatimizce Millî Korun
ma Kanunu olmuştur. Ancak harlb gibi fevka
lâde zamanların har'b ekonomisinin icatoı olan 
Millî Korunma Kanunu 'karaborsayı âde'ta teş
vik 'etmiş, ve uzun yıllar 'bu kanunun tatbikat
ta kalması, ticaret âleminde 'karaborsayı bir 
ta.'biatı saniye 'haline getirmiştir. 

İnkılâp Hükümeti bu 'kanunu tatbikattan 
kaldırdığına göre, piyasanın, ticaret âleminin, 
yeni nizamına intibakım beklemek icabederdi. 
Bunun için de, hiç değilse vergi nispetlerine do
kunmamak gerekildi. 

Kaldı ki, bizim vergi nispetleri, hem aslında, 
•»başka memleketlere 'nazaran yüksektir. Hem de, 
1950 ^len beri, para kıymeti düştüğü için ken
diliğinden ağırlaşmıştır. 

Nispetler, kâğıt üzerinde aynı kaldığı halde. 
para. kıymetinin düşmesi, verginin, mükellef 
üzerindeki ağırlığını artırır. Mükellef vergiyi 
daha güçlükle taşır. 

Hazırladığım 3 ve 4 numaralı. tablolara ba
kılacak olursa görülür ki, 1950- nin 1 lirası, 1961 
in 2,5 lirası olduğuna göre, 1950 nin % 15 ver
giye tâbi 2 500 lirası, 1961 de iştira gücü bakı
mından 1 000 Jira haline gelmiştir. 1950 nin 
7 500 lirası, % "20 vergiye tabi iken, 1.961 de 
yine de % 20 vergiye tâbi (3. 000) lira haline 
gelmiştir. Hal böyle iken,'Maliye Vekâletimiz, 
nispetleri artırma yolunu tutmuştur. Bu isabetli 
olmamıştır. Yapılacak iş, Millî Korunma Ka
nunu tatbikattan kalktığına göre, piyasaya 
muhtacolduğu her türlü maddî, manevî huzur 
telkin ederek, onun tabiî reaksiyonlarını bekle
mekten ibaretti. 

6. Kurumlar Vergisi'nispeti-% L00 artırıl
mıştır. Bu bilhassa sermaye şirketleri aleyhine 
olmuştur. Halbuki biz, her çareye baş vura rai;, 
memleektte hakikî sermaye şirketlerinin kuru! 
masını teşvik ederek, sermaye piyasasının tees
süsünü temin etmek durumundayız. Maliye V< 
kfdetinin yapacağı % 1.00 zam, bilâkis sermay 
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şirketlerinin kurulmasını Önliyecek, hattâ, bü
yümek istidadında olanların, »şahsî şirketleri ha
line dönmeleri neticesini doğuracaktır. Hattâ 

.biz, sermaye şirketlerinin yatırımlarına ayıra
cakları kârlarım, vergiden muaf tutarak, on
ları yatırıma teşvik etmeliyiz. Bütün tedbirler
de, asıl hedef, mevcut bir kaynağı kuruturca-
sma istismar değil, o kaynağı genişletmek ol
malıdır. 

7. Bina Vergisi. : 
Kira Kanunu, kiraları dondurmuş, harbden 

önce yapılmış binaalrm kiralarına meskenlerin 
% 200 zam derpiş etmiş olduğu halde, Maliye 
Vekâletimiz, bina vergilerini, (5) misline çıkar-
mıştır. Bir kanunumuz kiraları % 200 "zamma 
müsaade ede-rve o seviyede dondurur, diğer ka
nunumuz, beş misli vergi almaya kalkar, biz 
hep bu nevi kanunlarımızla, vatandaşları nere
de ise, kendi malının hırsızı haline getiriyoruz. 
Sonra da, vergilerin verimsizliğinden 'şikâyet 
ediyoruz. Ayrıca Bina Vergisinin, vergiden 
mahsubedilmiyerek, masraf olarak düşülmesi 
esasının bu kere kabulü, gelirlerin vergilendi
rilmesinde diskriminasyona yol açmış ve Gelir 
Vergisi temel prensiplerinden inhiraf ettiril
miştir. Eğer, Gelir Vergisi sistemini memlekete 
sokarken, diskriminasyon düşünülmüş olsaydı, 
sedüler vergi sistemi kabul edilirdi. Maliye Ve
kâletinin aylardan beri hazırladığı ve son za-
matılarda getirdiği tedbir, yarattığı bu diskri
minasyon ile, vergi adaletini ihlâl etmiştir. Yap
tığım hesaplara göre, teferruatını isterlerse Ma
liye Vekâletine verebilirim, bir gayrimenkulun 
(25 228) liralık net geliri, 7 732 lirası Bina Ver
gisi, 3445 lirası da Gelir Vergisi olmak üzere 
ceman (11 177) lira vergi verecektir. Vergi nis
peti % 44 halbuki, başka bir mahiyetteki ve fa
kat aynı miktardaki gelir, 5 639 lira Gelir Ver
gisi verecektir. Nispeti % 22. Görüyorsunuz ki, 
büyük bir diskriminasyon var. Bu diskriminas
yon, yeni inşaatı büyük ölçüde köstekler, ve 
böylece mesken politikasını baltalar, "»mevcut 
mesken buhranını daha da artırır. 

8. Ziraî gelirlerin vergiye tâbi tutulması, 
haddizatında doğru bir iştir. Gelir Vergimi
zin bir noksanı ikmal edilmiştir. Mühim bir 
adımdır. Zira, işçi, memur, müstahdem herkes, 
az çok, gücünün yettiği kadar, Devlet masraf
larına iştirak etmek üzere vergi verirken, 
ziraat erbabının vergi vermemesi, verginin umu-
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miliğini ihlâl etmekte idi. Bilhassa, yüzbinler," 
5j)0 binler hattâ milyonlar kazanan büyük çift
çiler on para vergi vermezken, küçük memurun 
vergi vermesi adalet hislerini de rencide et
mekte idi. Ancak, Maliye Vekâletimiz, bu 
mevzuda da bir miktar ölçüyü kaçırmış, küçük 
denilecek çiftçilere kadar inmiştir. Memleketi
mizde sayısı 3,5 milyon civarında olan -çiftçi 
ailelerinin bu yerin kısmen vergi dışı bırakıl
makla beraber, yine de, yaptığım sayılara göre, 
250 bin çiftçiyi vergi içine almıştır. Bu da 
Maliye için büyük mükellef kütlesidir. Maliye, 
bu kadar mükellefle uğraşacak imkânlara sa-
değildir. O halde, kıstasları daha yüksek tu
tarak, nispeten büyük çiftçi sayılacak olanları 
vergi içine almakla iktifa etmeli idi. 

9. Arazi Vergisinde de, eski tecrübelere da
yanan vergiyi muayyen bir emsalle artırmak 
isabetli olmamıştır, Maliye Vekâletimiz, böyle 
bir tedbiri alırken, memleketin muhtelif bölge
lerinde, sonda.İ usuliyle anketler yapıp., o anket
lerin verdiği neticelere göre, vilâyetten vilâ
yete, hattâ kazadan kazaya değişen ve mükellefi 
güler yüzle karşılıyacağı emsaller tesbit etmesi 
çok daha uygun olurdu. Böyle bir ankete he
men başlanabilir ve değişik emsaller sistemine 
gidilebilir. Diğer taraftan da, süratle tahrire 
gitmek zaruridir. 

10. Buraya kadar temas ettiğim mevzular
da, vergi nispetlerini yeniden \ ö z d e n geçirmek 
ve onları öyle tesbit etmek lâzımdır ki, vatan
daş, gelirini Hazineden gizliyelim mi gizlemi-
yelim mi, diye tereddüdetmeli ve meriyete 
gayrimeşru yol saymakta kendisini haksız 
görmeli ve değmez, diyebilmesidir. Vergileri
mizi ve aynı zamanda piyasa mekanizmasının 
normal işleyişini önliyen diğer kanunlarımızı, 
bu yolda ıslah edecek olursak vergi matrahı 
genişliyecek, verimi artacak, Devlet masrafları 
daha kolaylıkla omuzlanabilecektir. 

11. Maliye Vekilimizin, bu sabah yaptığı 
konuşmanın son kısmında, bütün veçgi siste-' 
mimizin yenibaştan gözden geçirileceğini va
deden sözlerini, memleketin umumi ikfsa:lî men
faatleri bakımından acilen tahakkuku gereken 
bir vaadolarak telakki ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Bilgin. Ne kadar 
müddetle konuşacaksınız? 

BÎLGÎN AHMET — Muhterem arkadaşlar, 
biraz evvel konuşan Şefik înan arkadaşımızdan 
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sonra vergilerden bahsetmek, bu hususta hazır
lamış olduğum konuşmayı okumak fazladır. Şe
fik İnan benim bahsedeceklerimden uzun uzun 
bahsetti, ben başka konular üzerinde konuşaca
ğım. 

Sayın Maliye* Bakanı bütçenin takdiminde, 
bütçenin vaktinde Meclise sevk edilmiş olduğu
nu söylediler. Meclise sevk edilmiş olan bütçe
yi ben Cumartesi günü aldım, Pazarı da sayar
sak, iki gün içinde 8 milyarlık bir bütçenin bü
tün detaylarını tetkik etmek hakikaten imkân
sızdı. Buna rağmen üzerinde -çalıştık. Çalışma
larımızın gayri kafi olduğunu arz etmeden geçe-
miyeceğim. 

• Sayın Maliye Bakanı geçmiş bütçelerin enf-
lâsyonist karakterinden bahsetti, iktisadiyatı
mızda tamir edilemiyecek rahneler açmış oldu
ğunu söyledi. Bunu söylerken bir hayli şiddet
li dil kullandı. Bundan bahsetmesi gayet tabiî
dir. Hakikaten geçmiş iktidarın enflâsyonist 
politikası memleketi çok müşküİ duruma sok
tu. Bunu elbette ki, kabul ederiz. 

Bu ciheti işaret ettikten sonra 1961 bütçesi
nin yatırım faslının, bütçenin tutarının %. 31,5 
ini teşkil etmesi karşısında yatırımların yüzde 
kaçının devam etmekte olduğunun bildirilmesi 
lâzımdı. Bundan bir bahse tesadüf etmedim. Bu 
cihet çok mühimdir ve bilinmesi lâzımdır. Bu 
yatırımların geçen sene bütçesine nazaran 1961 
bütçesinde % 19 arttığını beyan ettiler. Ve bu
na muvazi olarak vekâletler bütçelerinde maaş
larda, ve sair masraflarda birçok artışlar oldu
ğuna göre bu bütçemizin de enflâsyonu körük-
leyici bir mahiyette olmasından endişe ediyorum 
arkadaşlar. Maliye Vekilinin beyanlarından bu 
endişelerim zail olmuş değildir. Bilâkis artmış
tır. Bu cihet üzerende bihakkin endişe ile dur
mak ve bunların ne şekilde halledilebileceğini 
Maliye Vekilinin ağzından, dinlemek isterdik. 
Vergi kanunlarındaki artışların şu iktisadî kriz 
devresinde mükellefler tarafından ne suretle ta
şınabileceği hususunu da düşünmek yerinde 
olur. Bu noktayı da işaret etmeden geçemiyece-
ğim. 

Bütçenin takdim şeklinde de tamamiyle eski 
bir usulün tekrar edildiğini görüyoruz. Şimdiye 
kadar geçmiş bütün Maliye Vekilleri beyanla
rında daima toptan bir devri kötülerler ve yine 
toptan bîr devri iyi olarak vasıflandırırlardı. 
Bugünkü tarafsız idarenin Maliye Vekilinden 
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bu eski usulün terk edilmiş olduğunu görmekle 
bahtiyar olmak isterdik. Vekilin bugünkü be
yanlarında bu ümidimizin tahakkuk etmediğini 
görmek suretiyle bu bahtiyarlığa erişemediğimi
zi arz etmeyi lüzumlu görür mâruzâtıma bura
da son veririm efendim. 

BAŞKAN — Sayın Necip San. 
SAN NECİP — Sayın arkadaşlarım, 
Maliye ve bütçe işleri sahasında yetişme

dim. ihtisasım yok. Ona rağmen bu konuda 
huzurunuza çıkıyorum. Beni buna mecbur eden 
biraz da cesaret veren sebepler var. 

Mecbur eden durum memleketin içinde bu
lunduğu şartlardır. Cesaıet veren âmiller, ise, 
arz edeceğim hususlarda Yüce Heyetinizin he
men hemen aynı görüşe sahibolduğu hakkın
daki inancımda yüksek müsamahanızdır. Te
mas etmek istediğim husus bütçenin hazırlan
masında hâkim bulunmuş olması lâzımgelen 
zihniyet. t 

Evvelâ şunu arz edeyim ki bu zihniyeti 
önümüzdeki bütçe tasarrufunda aramak insaf
sızlığında bulunmıyacağım. Bu bütçe dar za
manda birçok anormal şartlar altında hazır
lanmıştır. Bütçede aramamız gerekli bir zih
niyetin hâkim olması için önce birtakım sos
yal ve ekonomik prensiplerin tesbiti lâzımdır. 
Ancak ondan sonra bütçe yoliyle vatandaşın ' 
refah, saadet ve huzurunun sağlanması ve ar
tırılması yoluna gidilebilirdi. Halbuki şartlar 
ve zaman prensiplerin tesbitine, hattâ gözden 
geçirilmesine imkân bırakmadı. Gerek bu se
beple, gerekse bütçe hazırlanırken vukubulan 
el değişmeleri hattâ Devlet organlarında - bil
hassa teşriî organda - gerçekleşen gelişmeler 
benim bütçe hazırlanmasında hâkim olmasını 
gerekli saydığım zihniyetin elimizdeki bütçe 
tasarısında akis bulmasını imkânsız kılmıştır. 
Kendim bir maliyeci ve Maliye Bakanı olsay
dım huzurunuza daha iyi bir tasarı getirebile
ceğim iddiasında değilim. Peşinen arz etmek 
istediğim bir nokta da şudur : Benden evvel ko
nuşan arkadaşlar da büyük bir kadirşinaslıkla 
temas ettiler, 27 Mayıstan bu yana Millî Bir
lik Komitesi ve İnkılâp hükümetleri çok kısa 
zamanda sosyal nizam bakımından iktisadî ve 
malî bugün çok önemli işler başardılar, bu 
başarıların önemi hususundaki hissiyatıma ve 
görüşüme Sayın Emin Soysal çok iyi tercüman 
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oldu. Çok veciz, çok güzel, onun için ben tek
rarlamakla sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. 

Şu kısa devrede çıkarılan bu kanunlar ve 
alman kararlar bütçede görülmesi özlenen ye
ni ruhu, Millî Birlik İnkılâp ruhunu nüve ha
linde bile olsa tesis etmiştir. Günün şartları 
ve insan kudretinin yeterliği çerçevesi içinde 
yapılması mümkün olanın en iyisini yapmıştır. 
Bundan sonra yapılması icabeden iş bu çekir
dek etrafında gelişmeyi sağlamaktır. O sebeple 
ben elimizdeki bütçe tasarısına dokunmaktan 
ziyade bundan sonra, yani önümüzdeki bütçe 
yılı içinde çalışmalarımıza ışık tutması icabeden 
hususlara temas etmek istiyorum. 

Arz edeceğim meseleler sadece malî tedbir
lerle çare bulunacak dâvalar değildir. Mesele
ler aynı zamanda sosyal, ekonomik ve sair alan
larda kararları, tedbirleri icabettiren hususlar
dır. Fakat bütün bu kapıları açmakta Maliye 
anahtarı en mühim rolü oynadığı için dâvala
rı bütçe tasarısına bağlamış bulunuyoruz. 

Konuyu bu açıdan inceliyerek şu iki soruyu 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

Birincisi; bütçe yoliyle ve bâzı diğer tedbir
lerle çare bulunması gerekli dertlerimiz neler
dir? 

İkincisi; bu çareler nelerdir? 
Maliye dertlerimizden bir kısmı şunlardır : 
Malî politikamızda uzun yıllardır israf yo

lundayız. İsrafı çeşitli alanlarda görüyoruz. 
Evvelâ binalar: Devlet binaları Ankara'da 
- hattâ çok defa büyük taşra merkezlerinde 
bile - lüks saraylar halinde yaptırılmaktadır. 
İnşaası da, idamesi de israflıdır. 

Mobilya ve mefruşat bakımından da durum 
aynıdır. Devlet dairelerindeki birçok odalar 
pink - p\mk masası büyüklüğünde yazı masaları 
ve döner koltuklardan sarfınazar, İran halıları 
ve istirahat koltuklariyle kulüp salonlarına ben
zemektedir. 

— Devlet lojmanlarının durumu gariptir: 
Senede (40) ton kömür yakıp elde 15 - 20 lira 
kiraya bağlanmış büyük memur lojmanları 
vardır. 

— Başka bir israf sahası: Bâzı Devlet mü-
esseselerindeki, bilhassa İktisadî Devlet Teşek-
küllerindeki işletme israfıdır. Dairelerde şahsî 
bâzı masrafların meselâ telefon konuşma ücret
lerinin Devlete ödetilmesi, fabrika misafirhane
lerinin ihtiyaçtan çok lüks tutulmuş olmasın -
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dan sarfınazar, burada misafirlerin bedava ve 
bol bol izaz edilmesi bütçeye ya doğrudan doğ
ruya veya bilvasıta ağır külfetler yüklemek
tedir. 

Amerika'da, kapısından dışarı günde 500 ta
ne mamul otomobil çıkaran bir fabrikayı bir 
gün 24 ayrı millete mensup yüksek rütbeli 52 
yabancı subay ziyaret etmişti. Ne kahve, ne çay, 
hiçbir ikramda bulunulmadı. Hattâ holde bir 
müddet beklerken ayakta kalanların altına ve
recek iskemle bile bulunamadı. 

Buna karşılık bizde ne oluyor? Harb Aka
demisinin bir sınıfı bir gün bir arazi tatbikatın
da iken yemek saatinde yağmur yağıyor. Subay
larımızın yanında komanyaları var. Fabrikanın 
yemek salonunda kendi yemeklerini yemek için 
müsaade isteniyor. Fabrika idaresi misafirper
verdir. Komanyaları bir tarafa bıraktırıyor. 
Kendisi yemek veriyor. Biralı, aperitifli ve 
sohbetli tâbi bu masraflar müdürün cebinden 
değil. Devlet kesesinden, millet vergisindençli. 

Ayrıea bu fabrikaların asıl imalâthane bina
sının 10 misli genişliğindeki tâli binaları, lüks 
salonları ve kilometre karelerce bahçelerin mas
rafları mamul maliyet fiyatlarını artırmıştı. Bu 
yüzden ticarî sahada dünya piyasası ile reka
bete imkân kalmamıştır. Ve bu müesseselerin 
yaşaması ancak müstehlike yük olarak müm
kün bulunmakta, ayrıca bütçeye de zarar ver
mektedir. 

Aynı kötü yola hususî sektörde de gidilmiş
tir. Bir taraftan kredi enflâsyonu diğer taraf
tan Gelir Vergisi Kanunundan kötü şekilde fay
dalanma gayretinden dolayı hususî sektör iş 
yerleri de Devlet fabrikaları gibi ekonomik ol-
mıyan bir zihniyetle kurulmuştur. tsraflıdır. 
mamul maliyetleri yüksektir, istihsali bütçeden 
pirim verilmeden veya müstehlike yük olmadan 
ihracedilemez. îç piyasada ise iktisadiyatımızı 
bir fasit daireye sokmaktadır. Bunun düzeltil
mesi lâzımdır. 

— Bütçemizi çok muhtacolduğumuz iktisadî 
kalkınmamıza yeteri kadar faydalı olmaktan 
alıkoyan bir müessir de bilhassa sakıt idarenin 
yarattığı memur enflâsyonu durumudur. Devlet 
dairelerinde şeflikler müdürlük, müdürlükler 
umum müdürlük olmak yangındadır. Her mü
dürlük ve umum müdürlük de sıra sıra işsiz 
güçsüz muavinlikler ihdası adet haline gelmiş 
ve kadrolar mütemadiyen artırılmıştır. 
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Dünyanın hiçbir yerinde memurun nüfusa 

nispeti bizde olduğu kadar yüksek değildir. 
Bir defterdarlık dairesinden 17,5 liramızı al
mak için elimizdeki bir tomar evrakı dokuz mü
dür ve memura imzalatmak veya parafe ettir
mek icabeder. Hanımın biri çekin sıra numara
sını öteki seri numarasını kaydetmekle vazife 
yapmış olur. Bu memur enflâsyonunun bütçe
ye yüklediği maaş külfetini hep biliyoruz. Bu 
hal ayrıca işlerin sürüncemede, kalmasına ve 
vatandaşın Devlet kapısında boş vakit kaybet
mesine sebeboluyor. Memar ihtiyaçtan fazla 
olunca maaş bakımından tatmin de edilemiyor. 
Memurun lüzumsuz artışı ona göre bina. ona 
göre mefruşat, ısıtma ilâ masraflarını da artır
maktadır. 

O sebeple memur artışını durduracak çareler 
aranmalı kadroda ancak yeteri kadar memur 
bulundurulmalı ve bundan faydalanarak yeteri. 
kadar tatmin edilmelidir. • 

— Bütçe memleketteki gizli işsizliği önliye-
cek tedbirleri sağlamalı ve çok geç kalınmış 
olan mesken politikasına da yer vermelidir. 

Ancak, bir kısmını arz ettiğim bu malî dert
lerimizin de bertaraf edilmesi için önümüzdeki 
aylarda bir sıra tedbirler alınması lüzumlu gö
rülmektedir. Daha evvel arz ettim. Bugüne ka
dar Millî Birlik İktidarı birçok mühim gelişme
ler sağlamıştır. Fakat, zaman darlığı yüzünden 
geri kalmış işler vardır. Bunlardan biri her sa
hada israfı önleyecek tedbirlerdir. İnşaat saha
sını alalım. Bütçe tatbikatı sırasında ve bundan 
sonraki bütçeler için prensip koyarken şöyle bir 
esasın vaz'ının uygun olacağı kanaatindeyim. 
Devlet inşaasımn normal çalışmayı sağlıyacağı 

. kadar konfordan fazlasına yer vermiyen, lüks 
olmıyan binaları esas tutmasıdır. 

Buna belki mimarlarımız itiraz ederler. Mem
leketin medenî çehre almasının birinci şartı mi
marîde zenginliktir, derler. Evet öyledir. Ama 
biz onu otel, lokanta, villâ ve saray inşaatında 
sağlıyalım. Devlet inşaatında değil. 

Bugün hâlâ milyonlarca vatandaş mağara
larda yaşarken, Devlet dairelerinin holleri 
mermer kaplamalı, odaları lânbirili inşaası ça
buk kalkınmamızı imkânsız kılar. Memleketin 
şura burasmdaki yalınayak vatandaşı o durum
dan kurtarmaz. 

— İsraftan kurtulmamız gerekli diğer bir 
saha Devlet kesesinden verilen ziyafetler alanı-
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dır, bütçe; İktisadî Devlet Teşekkülleri tesis
lerinde misafir haneler ve bu misafirhanelerde 
bedava yeme içme sistemi kaldlrılmakdır. 

— Durumunun garip olduğunu ' arz ettiğim 
Devlet lojmanları bundan sonra yapılırken da
ha mütevazi olması göz önünde tutulmalı, mev
cutlar ise mâkul kira hadlerine bağlanmalıdır. 

— Bütçenin el uzatacağı üçüncü saha me
mur enflâsyonu alanıdır. Bütçe vatandaşı rız
kını Devlet kapısında aramıya koşmaktan kur
tarmalı, Devlet kapısında hiç. olmazsa kendi
sini fazla görenleri - yeni imkânlar sağlamak 
suretiyle - içinde bulundukları müşkül vaziyet
ten ve bütçeyi dayanılmaz yükten kurtarmalı
dır. 

— Bunun gibi Devlet otomobillerinin büt
çeye tahmil ettiği yük, bâzı Devlet dairelerin
de telefon ve saire israfını da önliyecek tedbir
lerin bütçelerimizin hazırlanmasında yer alma
sını lüzumlu sayıyorum. 

Bütün bu mâruzâtımla birlikte sözümün muh
telif kısımlarında belirttiğim gibi Millî Birlik 
İktidarının bu alanda yapmış olduğu işleri şük
ranla kaydetmeyi ve vaz'edilen prensipleri göz 
önünde tutmak suretiyle gerek Maliye Bakanl ğı 
gerekse Bütçe Komisyonumuzun geceli gündüz
lü çalışmaları sayesinde ilerisi için ümit veri
ci bir bütçe hazırlamış . olmalarından dolayı 
kendilerini tebrik etmeyi ve kendilerine teşek
kürü borç sayıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Zeki Baltacıoğlu. 
Bıryurun. Ne kadar müddet konuşacaksını/. 
BALTACIOĞLU ZEKİ — 10 dakika. 
Muhterem arkadaşlar, sözlerime başlarken 

evvelâ bir müşahade ve intiba.mı arz etmek mec
buriyetini hissediyorum. 

Sabahtan beri tenkitte bulunan arkadaşları
mız; karşılarındaki Hükümeti bu bütçeyi getir
miş-bulunan Hükümeti, ve Hükümeti tâyin eden 
mercii normal bir iktidar kabul etmektedirler. 
Bu iktidarın normal bir iktidar gibi bâz; vaat
lerde geldiğini düşünerek o şekilde hareket et
mekte veya konuşmaktadırlar. 

Karşınızdaki Hükümet; normal seçimle gel
miş bir iktidar Hükümeti değildir; sakıt ik
tidarın 10 sene içine düşmüş bulunduğu ikti
sadî buhranının kısa bir zamanda düzeltilmesi -
ni, selâha kavuşmasını, temin edeceği vâdiy- . 
le gelmiş bir iktidarın Hükümeti değildir, mil- ; 
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I et iradesini' hiçe sayıp, milletin kendilerine 
emanet ettiği iktidarın hakiki sahibi olduklarını 
/.anneden düşük iktidarın tasfiyesi ile iktidarı 
hakiki sahibi büyük millete iade gayesiyle ha
reket eden Millî Birlik Komitasince tâyin edi
len karşımı:zdaki Hükümet çok güç şartlar al
tında olmasına rağmen, pek fevkalâde durum
larla karşı karşıya bulunmasına rağmen başa
rı ile bugüne gelmiş bulunmaktadır ki, bun
dan dolayı şükran ve takdirlerimizi arz ederiz. 

Bu müşahademden sonra kısaca bütçe hak
kında bir iki mâruzâtta bulunmak arzusun
dayım. 

Muhterem arkadaşlarım, enflâsyonist poli
tikanın muvafak olması için şart olan bir hu
sus vardır. O da, bu politikanın zaruretine 
ve tedbirlerine milletçe inanılması keyfiyetidir. 
Keza yanlış tatbik edilmiş, iyi kullanılmamış 
bir enflâyonist politika neticesinde eğer mem
leket bir uçuruma düşürülmüş, Maliye Baka
nın ifadesi ile söylüyorum, bir bataklığın ke
narına getirilmiş ise, bundan geri dönmek, 
salâh politikası takibedebilmek için yine aynı 
psikolojik şartın tahakkuk etmesi şarttı*. Bu
nunla şunu kasdetmek istiyorum, enflâsyonist 
politikanın memleket iktisadî bünyesinde hu
sule getirdiği tahribatı tedavi ederken, tedavi 
çarelerine, tedavinin zaruretine ve icabettirdiği 
tedbirlere millet olarak inanılmış ve benimsen
miş bulunulmasının temin edilmesi şarttır. Şa
yet . milletçe bu tedbirlerin zaruretine inanıb 
nvdzy.il iktisadî buhranın tedavisine imkân yok
tur. Muhterem arkadaşlar içine düşürülmüş 
bulunduğumuz iktisadî buhranın tedavisi için 
bu bütçe ile birçok tedbirler getirilmiştir. 
Tedbirlerin pek çoğunun salâhı temin edeceğine 
kaaniim. Ancak bu tedbirlerin, milletçe benim-
senme.si için gerekli şartlara Maliye Bakan
lığınca dikkat edilmemiş olduğu kanaatinde
yim. Zira. bir taraftan yeni vergiler ihdas edil
mekte, vergi nispetlerinde-büyük artışlar ya- \ 
pil m akta ve keza vergi usullerinde sermayeyi 
ürkütecek yeni yeni ,bâzı usûllere başvurul
makta ; bunun yanında il ve köy yollarına (se-
!Îelerce politik de olsa ayrılmakta olan) tahsi
latlar kiSilmaktadir. Ayrıca ;köylü borçlarının 
i asfiyesi hususunda yeni tedbirler getirllmenıek-
ledir. Bunun dışında memur maaşlarına ve 
ücretlerine yeni zamlar derpiş edilmektedir. 
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Bunlar memleketin büyük kütlesinde, hakika
ten tedbirlerin zaruretinin inandırılması güç. 
olan büyük kütlesinde, girişilen ıslah tedbirle
rinin zaruret ve hattâ buhranın mev.eudiyeti 

' hususunda tereddütler ve şüpheler doğuracak--
tir, doğurmuştur. Vatandaş kendisine yükleti
len yeni külfetlerin, iktisadî çöküntü için de
ğil maaş ve ücretlere zam için olduğu kanaa
tindedir, 

İktisadî tedbirlere giriştiğimiz şu günlerde 
yeniden kemerleri sıkma politikasının tatbikine 
girişildiği şu sırada halkımızın psikolojik du
rumunun telâkkilerinin nazarı itibara alınması 
icabederdi. Alınmamış olması hali kanaatimca 
pek büyük mahzurlar tevlidetmiyeeektir ama,, 
bir .huzursuzluğun kaynağı olacaktır. Bütçenin 
tatbikatında Maliye Vekili arkadaşımızın bunla
rı dikkate almasını rica ediyorum. 

Yeni ve,eski vergi mevzuaatmdaki kusurla
rın ıslahı hususunda Maliye Vekili arkadaşımız 
burada vaitte bulundular. Bu vait muhakkak ki 
milletimize büyük bir ferahlık vermiştir. Temen
ni ederim ki bu va'din kısa bir zamanda yerine 
getirmek imkânını bulsunlar ve kısa zamanda şi
kâyet edilen noktalar, hatalar ıslah edilsin. 

Bu mevzuda kendilerinden ricam vardır. 
Gelir Vergisinin tatbikatına -1950 de başlan
mıştır. Sistem yepeyni bir sistemdir, mem
leketimizin alışmamış olduğu bir usuldür ve bi
raz da kültür seviyesinin yüksekliğini icabettir-
mektedir: Buıgiin Gelir Vergisinin zinaate tah
miline, başta ileri sürülen şükâyet, muhatatbolan 
mükelleflere kanunun tahmil ettiği defter tut
ma ye muhasebe gibi hususların ifasında güçlük 
çekecekleri hususudur. Memleketimizde, kültür 
vasatı itibariyle Gelir Vergisinin tatbikatından 
bu yana bir kısım mükellefler bâzı hataları iş
lemişlerdir. Bunların kastı olanları vardır, gay-
rifeasti olanları da vardır ve çoktur. Bugün 
memleketimizde tahminen 150 bin mükellef 
vergi cezası tehdidi altında, takibi altındadır. 
Vergide reforma gidildiği şu sırada, vergi nis-
petlerihte de artırmalar yapıldığı şu srrada, 
memleket fertlerine, iktisadî bünyeyi düzelmek 
için yeni mükellefiyetldr yûkletildiği şu sırada 
geçmişte yapılan hataların bir hesabını görmek, 
tasfiyesini yapmak lâzımgelir. Şimdiye kadar 
çıkarılmış olan her iki af kanununda bu husus 
istisna maddelerine konulmak suretiyle af dı-
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şanda bırakılmıştır. Temennim yeni mevzuatın 
sivri noktalarının ıslahı sırasında vergi cezaları
nın affının da ilgililerce dikkat nazarına alın
masıdır. 

önümüze getirilmiş olan bütçenin en mü
him hususiyetlerinden biri olarak ifade edilmiş 
olan bir husus da 2,5 milyardan fazla yatırıma 
yer verilmiş bulunmasıdır. 

Ancak »benim yatırımlar mevzuunda bir te
reddüdüm vardır : Hükümetin resmî sözcüleri
nin buradaki ifadelerine göre bu tahsisiat sa
buk iktidar tarafından başlanmış fakat bitirile
memiş olan yatırımlara hıasredüeeektir. Hepi
miz biliyoruz ki, sabık iktidar yatırım yapar
ken plâna, programa ve modern iktisat ilmi
nin icaplarına riayet etmezdi. Sadece yakın 
gelecekteki seçimi ve araöağı reyi düşünerek bu
na göre yatırım yapardı. Bugün bütçeye ko
nulmuş olan büyük tahsisat sabık iktidarın bu 
kabîl yatırımlarına tahsis edileceğine göre ve 
İnkılâp Hükümetlerimizin bu yatırımların ha
kikaten ilmî esaslara uygun olup olmadığını 
tetkik edecek zaman ve imkânı bulamamış ola
cakları da nazarı itibara alınırsa yatırımlara 
tahsis ledilen bu paranın mahalline masruf olup 
olmıyacağı hakkında bendenizde katı bir ka-
naaj; hâsıl olmuş değildir. Bu hususta Sayın 
M. B. Hükümetimizden; eskilere yapılacak tah
sislerden evvel bunların hakikaten millî geliri 
artırıp, artırmıyâcağı noktasından yatırımların 
mevzuuıran esaslı tetkika tâbi tutmalarını rica 
ediyorum. 

Son olarak temas etmek istediğim bir husus 
da köylü alacaklarının ödenmesi mevzuudur. 
Malûmu âliniz pancar müstahsillerini bu sene 
alacakları olan meblâğlar tam olarak ödenermi-
yecektir; gelecek seneye -kalacaktır. Sanayi Ba
kanının bu hususta beyanları vardır, bu belki 
bütçe zaruretidir, para mevzuudur. Bendeniz 
köylünün mahsulünün karşılığının eline geçmesi 
için Maliye Vekili arkadaşlarımızdan bâ7:ı ted
birlerin alınmasının mümkün olup olamııyaca-
ğını sormak istiyorum. . Pancar müstahsilleri 
kooperatiflerine muhtelif yollarla kredi verdi-
robilirler ve köylü alacaklarını bu kooperatif
lerce devralınmatsını temin ederlerse bu husus, 
memlekette büyük bir ferahlık yaratacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Rauf înan. 
İNAN M. RAUF — Maliye Vekilini dinler

ken îıikılâp gününün heyecanının yavaş yavaş 
fikir halinde içime sinmesini duydum. îlk za
manda bir heyecan olan İnkılâp yavaş yavaş 
nasıl fikit* oluyor ve biz o fikirlerle nerelere 
varıyoruz, içimden onun «muhasebesini yaptım. 
Bir inkılâbın hangi şartlar altında ve hangi 
imkânlar içinde yapıldığını ve bugün nasıl tari
himizin son günleri olduğunu vicdanımda işit
tim. İtiraf edeyim ki, Maliye Bakanını dinle
dikten sonra kendi kendime, kırabilir kaç gece
ler uykularımızı kaçıracak zorluklar karşısında 
olduğumuzu hissettim. Samimî, dürüst ve açık 
bir tablo karşımıza şu hakikati serdi ki, eğer 
bizim nesil bâzı sıkıntıları göze almazsa, gele
cek nesillere çok ağır yükler bırakacağız. Bir 
bütçenin konuşmasını elbetteki ancak, onun te
ferruatına kadar nüfuz eden, tekniğini yakın
dan bilen mütehassıs yapabilir. Benimkisi niha
yet bir vatandaş olarak ve burada vazife almış 
bir arkadaşınız olarak, görüşlerimi ifadeden 
ibaret kalacaktır; hattâ memur olarak. 

Bundan bir yıl önceki bütçeyi hatırlıyorum; 
gazetede okumamıştım. Münevver'bir vatandaş 
olarak dahi okumamıştım. Çünkü, inanmamış
tım. Bugün samimî, riyasız, propagandasız ve 
iddiasız bir bütçeyi görürken büyük bir heye
can ve his duydum. Bir taraftan da sırtımıza 
büyük bir yük yüklenmek zaruretinde olduğu
muzu hissederken bir büyük Hükümet başkanı
nın milletine : «Size sadece gözyaşı ve kandan 
başka bir şey vadedemem.» sözünü hatırladım. 
Hakikaten bu söz o milleti felâketten ve ümit
sizlikten kurtararak bugün, sağlam bir millet 
olarak karşımıza çıkardı ve dünyadaki yerini 
aldırdı. Bir harb felâketinden sonra bu millet 
bu samimî ve dürüst hesap sıkıntılarına, zafere 
varmış olmasına rağmen, göğüs gerdi. Bunu da 
düşünerek aynı hayatı yaşadım. Çocukluk gün
lerimi hatırladım. Bizden evvelki nesil artık bu
gün vazifelerini devretmek: üzere olan bizim ne
sil için döktüğü terden başka kan da dökmüştü 
ve bu kanla bize şerefli bir istikbal ve müsta
kil bir vatan vermişti. Bizim nesil onların dök
tüğü kan kadar ter dökmedi, memleketin kade
rini katiyen düşünnıiyen insanlara verdikten 
sonra gelecek nesillere ağır yükler veren bir du-
rum içind'eyiz. Babalarımızın çektikleri ıstıra
ba rağmen döktükleri emek ve kanla bize hırak-
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tıklan vatanı biz, çocuklarımıza ağır borç altın
da bırakmak durumuna düştük. Bütçe müzake
relerinde Sayın Maliye Vekilinden dinlemek ar
zu ediyorum, şu anda. Gelecek zaman içinde bi
ze vazifeler düşmekte, alacağımız iktisadî tedbir
leri; idareyi devredeceğimiz gelecek nesilleri 
ağır bir yük altında bırakmamak için gelecek 
hükümetlerin ilk işi olarak ele alması lâzım 
geldiği kanaatindeyim. Devlet Plânlama Dai
resi bize bu ümidi veriyor. Onun çalışmalarını, 
bize olağanüstü iktisadî tedbirlerle gelecek ne
sillere büyük borçlar devretmek gibi bir hatadan 
kurtaracak ümidini veriyor. Ve bizim nesle, bu
rada konuşan sayın hatiplerin devrettikleri tu
tumluluk, israftan kurtulma bakımından, âdeta 
bu memleketin yağan yağmurunun ve akan ne
hirlerinin su damlalarına kadar tutumlu olmak 
mecburiyetini bize yüklüyor. Gözümün önüne 
bir zamanlar sınırlarının üzerinde güneş batma
yan bir Devletin tutumunu, yamalı, elbise giye
cek kadar iktisadî tedbirler alma zaruretini be
lirtiyor. Acaba bizim nesil de bunu yaparak 
gelecek nesillere daha az, daha açık bir istikbal 
bırakamaz mı. 30 yıla yakm bir zaman önce 
Yedek Subayda iken, 30 dan fazla yamalı elbise 
içinde, Türk Milletinin eri, subayı olarak duy
duğum huzuru başka hiçbir yerde duymadım. 
Hattâ o yıl Londra'da Dünya İktisadî Kongresi 
toplanmıştı. Bir delege, orada, Asya'nın ve Af
rika'nın bâzı memleketlerinin sanayileşmesini 
dünya ekonomisindeki buhranın sebebi olduğu
nu ifade etmişti. O gün arkadaşlarımla bera
ber elimizdeki silâhlara biraz daha sıkı sarılmijş-
tık" ve üzerindeki yamalı elbiselerden zerre ka
dar utanıp küçüklük hissetmemiş bilâkis gurur 
duymuştuk. Acaba gelecek günlerimiz için ve ge
lecek nesillerimiz için bu derecelere varan ted
birlere gidemez miyiz? 

Bunları düşünürken zarurî olarak memur 
maaşlarına zam mevzuuna da temas etmek iste
rim. Bu tutumla zam kabili telif değildir. Fa
kat memurluktan gelmiş bir insan olarak şunu 
sÖyliyeyim ki; bâzı memurlar sıkıntıdadır. Hat
tâ sıkıntıda değil ıstırap içindedir. Ben şah
san maaşı kendisine ıstırap verenlerden deği
lim. Fakat memurların büyük kütlesi ıstırap 
içindedir. Memur statükosunu tetkik ederken 
şunu gördük 180 bin memurdan 140 bininin ay
lık geliri 500 liradan aşağıdadır. İşte bu me* 
murlar ıstırap içindedir. Bunların yardımına 
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', koşulmak lâzımdır. Faikat yüksek maaşlı me

murlardan böyle bir ıstırap mevzubahsolamaz. 
Onların sıkıntıları vardır, bu sıkıntıya bir müd
det için tahammül edebilirler. Gerçek olan bir 
şey varsa; memur maaşlarına tatbik edilen zam
ların az maaşlı olanlara, 600 liradan az maaşı 
olan 140 bin memur için olmalıdır. Hiç olmaz
sa, siyyanen bir zam yapılmış olmalıdır. Küçük 
maaşlarda 100 lira zam oluyor ve belki mf ahlar
daki yelpaze daralır. 

İsviçre hürriyetin ve huzurun yeridir. İsviç
re'de memur maaşlarına yapılan zamlar en bü
yük maaşlısı ile en küçük maaşlısı arasındaki 
nispet 1/4 raddesindedir. Halbuki bizde bu fark 
azimdir. Fevkalâde tedbirler, büyük tutum ve 
tasarruflar bunu bize mecbur etmektedir. Bü
yük bir kitle olan maarif mensuplarının en bü
yük dert ve ıstırapları maaş meselesinde toplan
maktadır. Bu ifademle yedek subay olan öğret
menleri kasdetmiyorum, diğerlerini arz etmek 
istiyorum. • Memleketin ücra köşelerinde bulu
nan az maaşlı insanlara mütemadiyen, istirap 
ve borç içinde olan büyük kütle ile az maaşlı in
sanlardan ve mütemadiyen ıstırap içinde, borç 
içinde. Dilerim ki, bundan sonraki bütçelerde bu 
birinci derecede dikkate alınmış ve bu durum 
vazedilmiş olsun. Bir inkılâp, bir ihtilâl yalnız 
vergi sisteminin incelenmesi ile değil, gözle geçir
mesi ile değil, bütün müesseselerinin incelenmesi. 
rasyonel, aklî oLmıyaıı, isabetli olmıyan şeyle
rin tasfiye edilmesi ve onların yerine yeni kıy
metlerin konmasıdır. İnkılâbımızın ilkeleri, ülkü
leri ellbette memlekette bir zihniyet haline gele
cektir. Ve bu zihniyet, en başta bu millete, bu 
nesle muihakkakki bâzı ağır yükler yükliyecektir. 
Fakat yükliyecek yükler ve sıkıntılar ne olursa 
olsun, bugün sayısı aramızda pek az kaftan baba
larımızın neslinin çektiği sıkıntı kadar ağır olmı-
yacaktır. Bu sıkıntılara bizim seve seve göğüs 
germeye hazırlanmamız lâzımdır. Gelecek bütçe
lerde durumun bu suretle ele alınması ve tetkik 
edilmesini bilhassa temenni ediyorum. Ve Millî 
İnkılâbımızla en büyük felâketlerden kurtuldu
ğumuzun heyecanını bugün fikir halinde şuurum
da ve vicdanımda (hissederken, bize bugünü sağ-
lıyanlara, zannederim yalnız kendi duygum ola
rak değil, büyük münevver kütlenin, büyük mil
letin, düşünürlerinin de şükranlarını içinde duy
duğum gibi kendi şükranlarımla birlikte arz edi
yorum. (Alkışlar ve bravo sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın İsmail İnan. 
Ne kadar müddetle konuşacaksınız «fendim? 
İSMAİL İNAN — 15 dakika efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime başlama

dan evvel bir noktayı arz etmek isterim. Yeni 
bütçe gelir kaynaklan itibariyle bâzı tenkidlere 
mâruz kalabilir. Teknik bâzı arızaları' ihtiva etti
ği de söylenebilir. Fakat kanaatimce en mühim 
faktör olarak bütçenin üzerinde oturduğu samimi 
temellerin verdiği teminattır. Bundan evvelki acı 
hâdiseler bilgisizlikten ve imkânsızlıklardan ileri 
gelmiş hâdiseler değil, samimiyetsizlikten ileri 
gelmiştir. Bu bakımdan bütçenin ruhunda mev-
cudolan samimiyet 'memleketin kendisinden bekle
diği hizmetlere ve dertlere deva olacağı kanaatini 
temin ediyor. Bunu kabul etmek haklı ve iyi bir 
düşünce olacaktır. Bütçenin tenkidini yapan ar
kadaşlardan çoğu bilhassa maaşlara zam mevzuu 
üzerinİle durdular. Aynı mevzuun noksan gördü
ğüm tarafları üzerinde duracağım. Memlekette 
iktisadî şartların aylıklı ve ücretli vatandaşlara 
nasıl tazyik ettiği ıgerçeği ortadadır. Kimimiz fii
len içinde bulunduğumuz, kimimiz içinde bulu
nanlarla yaşıyarak (bildiğimiz dertler aşikârdır. 

Zammın yapılmasında isabet vardır, fakat 
devletin mesuliyeti yönünden kaplaması lâzım-
-̂ elen sahaya tam mânasiyle teşmil edilmemiştir. 

Sayın Maliye Vekili arkadaşımızın, tevcih edi-
^n suallere verdikleri cevap, mukayeseli rakam
lar, maalesef bugün içinde bulunduğumuz ger
deklere uymamaktadır. 

Bütçe gerekçesinin 28 nei sayfasında Maliye 
Vekili arkadaşımızın mütalâasiyle ilgili' bir tab
lo görüyoruz. Tabloya göre, 1939 da 100 lira alan 
memur 1960 da 336 lira ve netice itibariyle di
ğer kademelere gelerek 1939 da 600 lira alan me
mur 1960 da 2 000 lira aldığı gösteriliyor. Bu ara
da 1939 da bir lira alan işçi vatandaş 1960 yılın^ 
da günde 12,94 lira aldığını tesbit ediyor. Fakat 
arkadaşlar aslında gerçek bu değildir. Bugün 
memlekette çalışan işçi vatandaşın yüzde atmışı
nın üstündeki miktarı 6 lira ile 11 lira arasında 
seyreden günlük ücretle çalışmakta ve yaşamak 
mecburiyetindedir. Vekil tarafından bu rakam
ların nereden tesbit edildiğini, kaynaklarının ne 
olduğunu bilmiyoruz. Sözlerimin başında arz et
tiğim bütçenin üzerinde oturduğu samimî esaslar 
gerekçede her veçhesiyle aksettirmesi lâzımgelirdi 
ve böyle bir tablonun bu ciddî vesika içinde yer 
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almaması icabederdi, buna gönlüm razı olmadı. 

Kısaca arz edeyim, 150 bin işçinin ücret du
rumu şöyle hülâsa edilebilir. 70 kuruş saat ücreti 
ile çalışan işçinin eline ayda 131 lira geçiyor. 
Bunlar 150 bin işçinin % 60 ını teşkil eder. 170 
kuruş saat ücreti ile çalışan işçinin eline 323 lira 
geçer ve bu da 150 bin işçinin % 8 ini teşkil eder. 
Ve nihayet 550 kuruş saat ücreti ile çalışan işçi
nin eline 1153 lira geçer bu da 150 bin işçinin % 
5 ini teşkil eder. Kanaatime göre İnkılâbın getir
diği iyi neticelerden bütün vatandaşların nispet
lerine göre faydalanması icabeder. öteden beri 
devam edegelen arıza ve yanlışlıkların muayyen 
noktada durdurulup müsait şekle bağlanmasının 
lâzımgeldiği zamanı yaşıyoruz. 

Memleketimizde işçi ile iş veren münasebetleri 
serbest pazarlık esasına dayanmamaktadır. Mü
dahaleci sistem mevcuttur. Şu halde Devlet aynı 
şartlar altında bulunan işçi vatandaşların g%qim 
ıstıraplarına da çare aramaya mecburdur. Aksi 
halde işçi acı kaderi ile başbaşa bırakıldı demek
tir. 

Cemiyet bünyesi içerisinde huzurun temini is
teniyorsa bu vatandaş kütlesinin bu kadar düşük 
ücretle çalıştırılmalarına müsaade etmemek ica
beder. 

Bütçe gerekçesinin birinci sayfasında, «bir 
memleketteki iktisadi şartlar insan gücünün, teş
kilât bünyesinin tabiî servetlerin ve sermaye kay-
naMarımn verimine göre takarrür eder.» denmek
tedir. Doğrudur. Fakat bunun söz olarak değil 
fiilen insan emeğine kıymet verildiğini de görme
yi arzu ederdik. 

Bütçe gerekçesinde tesbit edilen bu ana pren
sibin şartlarına riayet edilmeli idi. Biraz evvel arz 

ettim, memleketimizdeki sistem müdahalecidir, ser
best pazarlık hakkı yoktur, işçi hayat şartları kar
şısında kendisini müdafaa etme imkânına malik 
değildir. Bu yüzden geçim ıstırabı içindedir, hi
maye edilmesi lâzımdır. Bugün 6, 7, 8 liranın 
bir insanın geçinmesine imkân vermediğini tek
rarda lüzum yok, gerçek meydandadır. İşçinin teş
kilât temsilcilerinin ilgililerle yaptıklara, temas
larda çok müsait teklifler öne sürmüşlerdir. 
Ufak bir zam ilâvesiyle verilen ikramiyelerin üc
retlere inikas ettirilmesi suretiyle hem bu kütle 
mahrumiyetten kurtarılır ve hem de parayı ödi-
yen müesseseler zaman, zaman toplu ödeme im-
kânsızlıklariyle karşılaşıp îşçi Sigortaları'Kuru-

. 1961 0 : 3 
mundan istikraza mecbur kalmazlar. îşçi de ge
lirine göre bir sarf usulü tatbik edebilmiş olur. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti efendim. 
İNAN İSMAİL — Peki efendim sözlerimi bi

tireyim. Zam ve himayenizi bekliyen işçi toplu
luğu henüz ümidini kesmiş değildir. Bu vatandaş
ların bu derece sıkıntılı iktisadî şartlar altında bı
rakılmaması yolunda gerekli tedbirlerin alınaca
ğına itimadım var buna güveniyorum. 

Sözlerimi bitirirken bütün neticeleri ile bütçe
mizin memleke hayırlı olmasını temenni ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Mehmet Hazer, buyurun. Yalnız 
10 dakika olmasını rica edeceğim. . 

HAZER MEHMET — Muhterem arkadaşla
rım, 27 Mayıs Türk milletine teveccüh eden bir 
istikbalin ve bir çalışma devresinin başlangıcı ol
muştur. 1961 bütçesinin yeterli olan ve olmıyan 
tarafları üzerinde yetkili arkadaşlarımız durdu
lar. 

Bendeniz siyasî hayatta gözünü; muhalefet 
saflarında açmış bir arkadaşınız olarak dün oldu
ğu gibi bugünde aynı esası rehber edinerek mâ
ruzâtta bulu nacağım. Aklımın erdiği ıgüeümün 
yettiği kadar tesbit edebildiğim aksaklıkları açık
ça ifade edeceğim. Doğru gördüklerimi de aynı 
açık kalblilikle ifade edeceğim. • 

Bu bütçenin bariz olan vâsıflarını 3 esasi a. 
toplamak mümkündür. 

1. Geçmiş yıllardaki yatırımlar için kabul 
edilen tahsisatın bu 'sene ehemmiyetli nisbette art
mış olmasıdır. 

İkinci nokta; vergi mevzuatımızda yapılan İs
lâhat ve vergi zamlarıdır. 

Üçüncüsü, memur maaşlarına yapılan sam
lardır. 

Muhterem arkadaşlar, 1961 bütçesinin kısa bir 
devreye sıkıştırılmış, aceleye getirilmiş tarafları 
olmakla beraber, Bütçe Encümeninde yakînen 
takibettim, bizzat müşahede ettim umumî olarak 
dikkatle tetkik ve ihzar edilmiş bir bütçedir. Bu 
İffitçenin daha geniş bir devre içinde daha müsait 
zamanda hazırlanması halinde (belki bugün ak
saklık olarak tavsif olunan bâzı noktalar görül-
miyöbilirdi. Bütçenin bu hazırlama şartlarını göz 
önünde bulundurarak ona göre tetkik tenkid yap
mak mecburiyetindeyiz. Memleketin binbir dâ
vası, birabir derdi vardır. Memur statüsünden tu
tun işsizliğe kadar mahallî idarelerin sıkıntısın-
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dan tutun ziraî sektörün ihtiyaçlarına kadar bu 
meselelerin hepsi'müstaceliyet ifade etmekte ve 
hepsi sıra beklemektedir. 

Kısa devreli Millî Birlik Hükümetinden bü
tün bunların hallini beklemek elbette insafsızlık 
olur. Ancak, Millî Birlik Komitesi bu memlekette 
yapılması mümkün olan işlerin bir kısmını yap
mış, bir kısmına ışık tutmuş ve bir kısmına da is
tikamet vermiş bulunmaktadır. Memlekette bugü
ne kadar ıstırabını çektiğimiz meselelerin başında 
büyük çapta nüfuz ticareti ve suiistimaller gel
mekteydi. Çok şükür bugün sabahtan beri dinle
diğimiz arkadaştan böyle bir şikâyet duymadık. 
Bu yarına müteveccih esaslı bir tedbirin işareti 
olmak bakımından takdire şayandır., 

Arkadaşlarım, bu bütçede malî imkânlarımızı 
zorlıyan sırf Devletin malî kudretine, dayanan, 
tedbirler, kayıtlar ve hükümler de mevcuttur. 
Bunların tatbikatta, beklenilen neticeyi vereceği 
şimdiden iddia olunamaz. Zam yapılan matrah
lardan umulan hâsıla her zaman elde edilemez. 

Elde bir Arazi ve Bina Vergisi vardır. Bunla
rın hâsılası yıldan yıla artmadığı gibi - bilhassa -
araş ide istihsal usul ve vasıtaları da değişmemiş
tir. 

1955 te de bu vergilerde zam yapma temayül
leri mevcut idi. 1955 te de 10 misline çıkarılması 
isteniyor idi. 1961 de de aynı vergilere aynı nis-
bette zam yapılması isteniyor. Mahallî şartları 
nazara alarak bunu Meclisi Umumîlere 3 - 5 mi
sil zammı derpiş eden bir kanun 1960 yılında 
Meclise sevk olunmuştu. Bu teşebbüslerin hepsi 
de esaslı tetkika istinadetmiyen tedbirlerdi. 

, Bir verginin esası adalet kaidelerine uymaz, 
tetkika muhtaç bulunursa buna yapılan zamlar 
adaletsizliği zam nispetinde artırır. Bunun için 
bu zam mevzuunda bir tek teselli noktası var; 
o da Sayın Maliye Vekilinin vergilerin bir ko
misyon tarafından yeniden ele alınıp ıslah edi
leceği vadidir. Bu lâzımdır. Bunu bir söz ola
rak, bir teminat olarak kabul edip müsaade
nizle diğer mevzulara temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, yeni yıl bütçesinde 
derpiş olunan yatırımların iktisadî hayatımız
daki durgunluğa yeni bir hareket .getireceğini 
kabul etmek icabeder. Fakat yatırımların geç
miş yıllarda olduğu gibi şuraya buraya serpişti
rilerek değil, binlbir yarım iş yerine tam bir iş 
yapılarak yürütülmesi lâzımdır. Sadece köy 
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yollan, il yolları mevzuunda 1954 yılından 1960 
yılma kadar neler dinledik, neler işittik ve tat
bikatta neler gördük. Buna bir misal arz ede
ceğim. 1955 yılı bütçesi konuşulduğu bir sırada 
bendeniz Bütçe Encümeninde bulunuyordum. 
Zamanın Başvekili, arkadaşlar dedi, 4 yılda bü
tün köy yolları yapılacaktır. Bir alkış tufanı 
koptu, bendeniz bunun imkânsızlığını ifade et
tim. Türkiye'de 40 bin kadar köy olduğunu her 
köyün 10 kilometre yolu yapılsa şu kadar kilo
metre eder, şu kadara mal olacak, sadece bu
nunla da iş bitmez. Bir de eleman meselesi, bir 
zaman meselesi olduğunu ifade ettim. O zaman 
işte aramızdaki fark burada. Sizin takibettiği-
niz kısır politika ile bizim memleket ihtiyaçla
rına cevap veren hamleci politikamız burada 
ayrılıyor, dedi. Bu memleketin 400 küsur mil
yon lirası bu yollara böyle bir hava içinde sarf 
edildi. Bu paralara mukabil 400 kilometrelik yol 
dahi yapılmamıştır. Bu sebeple 1961 bütçesin
de köy ve il yollarına konulan bu tahsisatı 
bendeniz az bulmuyorum. Köy yolları meselesi 
yeni baştan tetkiki ve.etüdü lâzımgelen bir 
mevzudur. Bu malzeme işidir, personel işidir, 
zaman işidir. Bunlar yapılmadan para sarf et
mek, milletin parasını heder etmek demektir. 
Diğer sahalarda da, .su yolları işinde de durum 
aynıdır. Binaenaleyh, yatırımlar mevzuunda 
kısaca arz ediyorum; verimlilik esasını, plân ve 
program esasını, bugün dünden aldığımız ibret 
dersiyle ön safhada tutmak (mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN —T Vaktiniz doluyor, Hazer Bey. 

HAZER MEHMET (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; memur maaşları hakkında Sayın 
Bütçe Sözcüsünün bir izahatını bendeniz, sa
mimî olarak ifade edeyim, tatminkâr bulma
dım. -Memur maaşlarına yapılacak zam, piya
sayı harekete getirecekmiş!. Yatırımların ikti
sadî hayatı harekete geçireceği iddia olunabilir. 
Ama memur maaşları zammı için aynı şey söy
lenemez. Duran iktisadî hayatı harekete getir
mek için sadece memur maaşını değil, memur
lardan daha geniş bir kütle olan köylünün de 
iştira gücünü artırmak meselesini ele almak 
lâzım gelir. Piyasanın harekete getirilmesi elbet-
teki sadece bununla mümkün olmaz. Bu zamla 
piyasada bir hareket değil, belki bir fiyat ha
reketleri husule gelecektir. Sayın Maliye' Ba
kanı ne kadar teminat verirlerse versinler 
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vergi zamları piyasaya menfi tesir yapacak, ma
aş zamları da fiyatları yakarıya itecektir. 

Vergi kaçakçılığının önleneceği yolundaki 
vait ve izahlar da tatminkâr değildir. Çünkü, 
Maliye Bakanının kendi kadrosu ile yeni vergi
lerin hesap ve takibini yaptırması mümkün 
değildir. Vergi kaçakçılığı sadece bir mevzuat 
islahatiyie önlenemez. Bu bir kadro meselesidir, 
usul meselesidir, piyasanın alışkanlığı meselesi
dir. Bu itibarla sadece usul hususunda yapıla
cak bir İslahatla vergi kaçakçılığının önlene
ceği kanaatinde değilim. Bunun için ayrı bir 
kadroya ihtiyaç vardır. Büyük bir kütle, esnaf 
•kütlesi vergiye tâbi tutulmuştur. Bunları takip 
için büyük kadroya ihtiyaç olmıyacak mı? Bir 
noktayı daha arz edeceğim. Bugün, Devlet sek
töründe gittikçe artan bir personel masrafı ile 
karşı karşıyayız. Bunun azaltılması çarelerini 
aramakta lâzımdır, ilk yapılacak iş, kolay tat
bik olunacak tedbirlerden birisi çıkış kapılarını 
biraz açık ve geniş tutmaktır. Hiç olmazsa ken
di arzusu 25 senelik memurların emekliliğini 
Tlstayebilme hakkını yeniden tesis ve imkân dâ
hiline sokmak lâzımdır. Aksi takdirde memur 
'miktarının fazlalığı ve masrafın ağırlığı ,bu 
memleket iktisadî hayatında daima bir yük ola
rak kalacaktır. Bu sistem hem .memurun genç
leştirilmesini kolaylaştıracak hem de masraf 
yükünü azaltacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Cemil Sait Barlas. (Yok ses
leri) <, 

BAŞKAN — Maliye Vekili. 
HATÎBOGLU ŞEVKET BASİT — Söz is

temiştim Reis Bey? 
BAŞKAN — Arkadaşlarımın tuttuğu cetvel

de kayda rastlıyamadık. 
HATÎBOGLU ŞEVKET RAŞİT — Meclisi 

Âlide bir karar alındı mı ki, teşkil edilen 
cetvelden başkaları söz alamaz diye? Böyle 
bir şey hatırlamıyorum. 

BAŞKAN — Evvelden söz isteyen arkadaş
lar zamanını bile yazdırdılar. Bir iki gün 
evvel arkadaşlarımı haberdar etmişler ve bir 
cetvel hazırlanmıştır. Müzakere devam ederken 
de ayrıca arkadaşlarımız söz istediler, onları 
da kaydettik. 

HATÎBOGLU ŞEVKET RAŞİT — Müza
kere devam ederken bendeniz söz istedim, yar
dırdım. 
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BAŞKAN -— Söz istedinizse buyuran efen- t 

dim. 
MALİYE BAKANİ KURDAŞ KEMAL — 

Konuşsunlar efendim, ben vazgeçiyorum; ken
di] erinden istifade ederim. 

HATÎBOGLU ŞEVKET RAŞÎT — Vakit 
bir hayli geçti. Bütçenin tümü üzerinde çok 
şeyler söylendi- Şimdi ben de sistemli bir büt
çe tahlili ve tenkidi yaparak sizleri daha fazla 
yormak istemiyorum. 

Yalnız bu bütçenin bâzı karakteristikleri 
üzerinde durup bâzı meseleleri belirtmek ve 
sonunda da bâzı temennilerde bulunmak isti
yorum. 

Bu bütçe oy yıllık bir malî ve iktisadî kar
gaşalıklardan sonra yapılan bir bütçedir. Kay
gısız ve ehliyetsiz ellerde perişan bir hale düşen 
memleket maliyesini ve iktisadiyatını düzenliye-
cek ve normal gelişme yönlerine çevrilecek olan 
bir bütçedir. Böyle bir bütçenin tarihi bir husu
siyeti vardır. Onun için 1961 yılı bütçesinin 
tarihi bir vesika olacak şekilde hazırlanma
sını çok özlerdim. Böyle bir vesika gelecek ne
siller için bir ibret teşkil ederdi. Üzülerek 
belirtmek isterim ki, elimizdeki bütçe tasarısı 
bu kuvvette bir vesika değildir. 

Değerli Maliye Vekilimizin Yüksek Meclis 
karşısındaki beyanlarının "birçok noktalan 
aydınlatacağını umuyorum. Neden Maliye Ve
kilimiz büyük bir sabırla izahat verdi. Gene 
de bu memleketin iç ve dış borçlarının eksik- . 
siz bir tablosunu vermedi. Ve bu borçlar kar
şısında ne düşünüldüğünü açıklamadı. Yine 
döviz bütçesinden etraflı olarak bahsetmedi. 
Yalnız ihracattan yılda elimize 320 milyon do
lar veya, 340 milyon dolar geçtiğini bir ve
sile ile söyledi. Halbuki bugünkü halimizi ol
duğu gibi yürütebilmek için yılda 600 milyon 
dolara ihtiyaç bulunduğu ifade edilmektedir. 
Buna göre 600 milyon dolardan 340 milyon do
lar çıkarılınca geri 260 milyon dolar açık var-
dir. Bu açık nereden kapatılacaktır? Meçhul. 
Aydınlatılmamıştır. Eğer bu her yıl dost yar
dımları ile kapatılacaksa hunim sonu gelmez ve 
böyle sürüp gitmesine imkân yoktur. Bu 
milleti dost yardımları ile idare etmeyi düşün
mediğimiz aşikârdır. O halde bu durum karşı
sında bütçe tanziminde başka türlü davran
mak lâzıımgelirdi. 
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Aslında memleketin 1961 bütçesinin bir ta

sarruf bütçesi olması gerekirdi Yağmacı ida
reye nihayet verildikten, yani 27 Mayıstan 
sonra ilk teşekkül eden Hükümet 1960 yılı 
bütçesinde, - Uykal bir hareketle 500 milyonu 
aşan bir tasarruf yaptı. Bu inkılâp idaresinin 
bu hareketi bize tasarruf zihniyetinin müjde
cisi gibi gelmişti ve hep sevinmiştik, ümitlere 
kapılmıştık. Halbuki bugün elimizde bulunan 
bütçe bir tasarruf bütçesi değildir. Buna da 
çok "üzüldüm, belirtmek isterim. 

Bundan başka 1961 bütçesinin çabuk verim
ler sağlıyacak bir istihsal kampanyasını da aç
masını özlüyorduk. Sözü uzatmadan hemen 
şunu söylemek isterim ki : memlekette böyle 
bir davranışı da görmüyoruz. 

Bizim istihsal kaynaklarımızın mobilize 
«dilmesi şarttır. Bu 'kaynakların başında zirai 
istihsal gelir. Biz ne yapıp yapıp zirai -istihsal
leri canlandırmak ve böylece fazla ihracat yap
mak zorundayız. Zaruret böyle iken zirai is
tihsallerimiz duraklamaya yönelmişti. Çünkü 
on yıllık iktisadî kargaşalıklar bu eldekini de 
altüst etmiştir. Bugün çiftçilerimiz ağır su
rette borçludur. Yeniden kredi de bulam'amiak-
tadır. işte bu durumda bulunan ziraatimizi şim
di birden Ibire &ğır vergi yükleri altına alı
yoruz ve 1961 yılı bütçesini bu kaynak zorla
narak denkleşitinmiiş bulunuyoruz, işte bu doğ
ru değildir. 

Yeni vergi kanunları üzerinde birçok ar
kadaşlar durdular. Ben sade çifçileri ilgilendi
ren vergiler üzerinde kısaca duracağım. Ve bir 
temennide bulunacağım; 

önce şunu belirtmek isterini. Çiftçilerin Ge-
lir Vergisinden muaflığını savunacak değilim. 
Elbette kazanan çiftçilerin Devlete Gelir Ver
gisi ödemesi şarttır. Bu vergilerde umumîlik 
prensibinin icabıdır. Fakat vergilerin dayanı-
labilecek ölçülerde olması ve kaynağı kurutma
ması da bir prensiptir. Bu, hem de ekonomik 
psensiptir. 

Yeni vergi kanunları ile Gelir Vergisi çift
çilere de teşmil edilmektedir. Ayrıca Arazi Ver
gisi de kat kat artırılmaktadır. 

Arazı Vergisinin verimsiz oluşu çiftçinin 
kusuru değildir. Tahrirlerin aldığı nispetsizlik
ten ileri gelmektedir. Bu vergiyi düzeltmek için 
Devletin yeni bir tahrir yaptırması, ondan son
ra da itidalli bir şekilde, alıştıra alıştıra bu ver-
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ginin artırılması icabederdî. Bizim Maliyemiz 
öyle yapmıyor. Bu kusurlu tahrirlere dayanan 
Arazi Vergisini on misli artırıyor. Arazi Ver
gisinin on mislini böyle birden bire bu mem
leket kaldıramaz. Bu insaflı olmaz. Bunun 
mutlaka revizyondan geçirilmesi şarttır. 

Sonra Zirai Gelir Vergisi prensibi yerinde
dir. Ama ölçüleri, takdirleri ve usulleri elve
rişsizdir. Bu verginin de tekrar gözden geçi
rilmesi ve memleket şartlarının ve ziraatın ta
biatına uydurulması gerektir. 

Eğ'er biz şimdiye kadar vergiden muaf tut
tuğumuz ve şu sırada da borçlu ve dermansız 
bulunan çitçileğimizi birden bire ağır vergi 
yükleri altına sokar ve çiftçileri tatbiki zor 
usullerle zanaatından bezdirirsek bunun neticesi 
vahim olur. Bu insanları zanaatlarından soğu
tur ve topraktan kaçırırız. Bu Türkiye için eko
nomik bir felâkettir. 

Muhterem Maliye Vekilimiz bütün vergi 
kanunlarının reyîzyondan deçirileceğini, bu
nun için yabancı mütehassşıs getirileceğini re 
yerli iş adamlarının ve teşekküllerin de bu 
konuda dinleneceğini, böylece kanunlarda ta
dilât yapılacağını Yüksek Meclis (huzurunda 
söylediler. Bunları bir teminat sayıyorum. Bu
nunla beraber âdet olduğu gibi komisyonlara hava
le edilen işlerin ne zaman bitecekleri bilinmez. 
Bu işin bir an evvel bitirileceğini ve vatanda
şın mağdur edilmiyeeeğini de huzurunuzda 
vaad buyurmasını rica ederim. 

1961 yılı bütçesinin büyük zorluklar içinde 
hazırlandığını biliyorum. Bütçe Komisyonunun 
sıkı bir emekle bu bütçeyi meydana getirdi
ğini unutmuyoruz. Bütün bu. zorlukların mü
sebbipleri de biz değiliz ye Hükümet de de
ğildir. Bu bir kader işidir. Genç Maliye Veki
limizin bu bütçenin zorluklarını cesaretle be
nimsemesini beğeniyorum. Takdir ediyorum ve 
nikbinliğine de imreniyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kemal Kurdaş. 
MALİYE BAKANI KURDAŞ KEMAL — 

Muhterem arkadaşlarım, bu sabahın 10 undan. 
itibaren Yüksek Heyetinizle beraber, 1961 yılı 
bütçesi vesilesiyle memleketin çeşitli meseleleri 
üzerine eğilmiş bulunuyoruz. Kıymetli arkadaş
larımın çeşitli mevzulardaki mütalâalarını ve 
hassaten tenkidlerini büyük bir zevkle dinle
dim. Bâzı arkadaşlar lütuf buyurdular Hükü* 
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metin noktayı nazarma daha yakın mütalâalar 
serd ettiler. Bir kısım arkadaşlarımız ise yine 
çok yapıcı bir zihniyetle mevzuları çeşitli cep
helerinden birer birer tenkide tsbi tutulur. Bi
zim noktai nazarımıza yaklaşan ve bizlere ya
pıcı tenkidde bulunan arkadaşlarımızın konuş
malarını büyük bir şükranla karşıladık. Ten
kidde bulunan arkadaşların da tenkidlerini ay
nı teşekkür ve memnuniyetle kabul ettiğimizi 
yüksek huzurlarınızda arz etmek isterim. Bu 
tenkidler bizim için birer kuvvet kaynağı ola
caktır. Yüksek Heyetinizin irşatlarını dinler
ken kıymetli hocamız Mahmut Esat Bozkurt'un 
bir sözü hatırıma geldi. Büyük Atatürk yapıcı 
beyanatlarından birinde demokrasi fazilet reji
midir, demişlerdir. (Duyamadık sesleri) Efen
dim ; bugün Yüksek Heyetinizin kıymetli irşat 
ve tenkidlerini dinlerken, kıymetli hocam mer
hum Mahmut Esat Bozkurt'un bir sözünü ha
tırladım. Kendisi yüksek malûmlarınız Büyük 
Atatürk'ün yakın mesai arkadaşlarından birisi
dir. Bir gün bize, «Demokrasinin bir fazilet 
rejimi olduğunu» söylediler. 27 Mayıstan sonra 
memleketimize hakikaten fazilet avdet etmiş
tir. Bugün de memlekete fazilet avdet edince, 
demokrasinin ne mükemmeliyetle işlemekte ol
duğunu gözlerimizle görüyoruz. İftiharla tek
rar edebilirim ki, milletimize çok büyük ve gü
zel bir örnek verdik. 

Arkadaşlarım pek çok çeşitli noktalar üze
rinde durdular. Fakat üzerinde tevakkuf ettik
leri noktaları, yüksek vakitlerinizi fazlaca israf 
etmeden şöyle birkaç kısımda toplıyacağım. 

Takibettiğimiz iktisadî siyaset ve hasseten 
malî siyasetimiz bir muvazeneye matuf mudur? 
Bu siyaset neticesinde Türkiye ekonomisi 1961 
yılında niuvazene içinde gelişecek mi? Eğer ge
lişecekse 1961 yılında dış ticaret durumumuz 
nasıl bir manzara arz edecektir? Bu nokta, üze
rinde durulan hususlardan biri olmuştur. Di
ğer mühim bir nokta, ki birçok arkadaşlarımız 
heyecanla bunun üzerinde durdular, vergi sis- • 
temimizin bugünkü durumu ve verilmek isteni
len istikamet üzerinde şahsî düşüncesi ve Hükü
metin görüşleridir. 

Memurlara, ordu mensuplarına, emeklilere 
yapılan maaş ayarlamaları da pek çok münaka
şa ve kısmen tenkid mevzuu yapılmıştır. 

Son olarak da Karayolları bütçesi vesilesiy
le Devletyolları plânı dışında bırakılan il ve köy 
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yollarının inşaası hakkında bütçede bir tahsi
sat ayrılmamış olması tenkidlere ve ikazlara 
sebebolmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bu sabahki izahatım
da Millî İnkılâp Hükümetinizin 1961 yılında 
takibini plânladığı iktisadî programın ana hat
larını yüksek huzurunuzda arz etmiş oldum. 
1961 yılında Hükümetiniz yüksek bir seviyede 
muvazeneli bir bütçe takibetmek katî karar ve 
azmindedir. İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
1961 yılı faaliyetlerinde mutlaka tertibedilen, 
tanzim edilen 1 milyar 203 milyonluk bir limit 
içinde, muvazene içinde yürütmekte Hüküme
tiniz kararlıdır. Hükümetiniz geçmişten kalan 
bâzı enflâsyonist tesirlerin meveudolduğuna 
kaanidir. Bu tesirler üzerinde dikkat ve hassa
siyetimizi teksif etmek katî karar ve azminde
yiz. 1961 yılında Millî İnkılâp siyasetinin te
mel vasfı, ekonomimizi bir muvazene içinde 
yürütme olacaktır. Bu yürütmeye bu bütçede 
büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Yüksek 
Heyetinizi daha aşağı teferruatlara inerek meş
gul etmek istemem. Fakat 1961 bütçesinin mu
vazenesi mevzuundan çok bahsedildi. 1961 
bütçesinin muvazeneli vasfım tekrar belirtece
ğim. 1961 bütçelerinin varidat yekûnu 8 mil
yar 663 milyon liradır. Bu kalem içinde başlı
ca iki grup menaibi mevcuttur : 

1. 1960 bütçesi içerisinde de mevcudolan 
gelir kalemlerini sağlıyan imkânlar; 

2. Yeni ihdas edilen tarifelerde yapılan de
rişikliklerle sağlanan vergiler, tasarruf bono
ları hasılatı ve karşılık paralardan bütçeye ak
tarılan meblâğ... 

1960 yılı mevcut vergilerinden 1960 yılında 
umulan miktar 7 milyar 281 milyon idi. 1960 
yılının Ekim ayında aynı vergilerden 1961 yılı 
İçinde sağlıyacağı ümidedilen vergilerin hası
latı 7 milyar 100 e çıkar tahmin • ediyorduk. 
Aralık 1960 15 inde yapılan son tahminde aynı 
vergilerden 1961 hasılatı olarak 7 milyar 21 mil
yon lira olarak derpiş edilmişti. Yüksek He
yetinize takdim edilen bütçede aynı vergiler 
hasılatı; bugüne kadar yapılmış tahminlerden 
en muhafazakâr tahmin plarak, 6 milyar 972 
milyon olarak tahmin edilmiş bulunulmaktadır. 
Bunu bilhassa mukayeseyi, taıhminlerimjzin mu
hafazakâr hüviyetini Yüksek Heyetinize bir kere 
dana arz etmek için ifade ediyorum; Bir yıl ev
velki bütçe 7 milyar 281 milyon Ura idi... 9.ay. 
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&>nra yapılan bir taihmin 7 milyar 100 milyon, 

' bir nihaî tahlmin 7 milyar 21 milyon lira civarın
dadır. Buna rağmen Hükümetiniz bu vergilerin 
hasılatım 6 milyar 972 milyon lira olarak kabul 
etmiştir. Bu vergilerin 1961 yılı içindeki fiilî tah
silatı 6 milyar 729 milyon lira olarak taihmin edil
miştir. Böylece 1961 yılı içinde bugünkü tahsilâ-

ı ta nazaran % 2/5 civarında bir artış husule geli
yor. Hükümetinizin kanaatince bu kadar bir ar
tış vergilerde çok tabiîdir. Vukua gelen artışlar 
millî ekonomimizin normal inkişafı böyle bir ar
tışa istinat eden artışı makûl gösterecek mahiyet
tedir. Burada denilebilir ki, 1960 yılında mevcut 
vergilerden sağlanan 6 milyar 729 milyon liralık. 
hasılatın bir kısmı halktan tahsil edildiği halde 
Devlete teslim edilmemiştir. Bu bir vakıadır. İk
tisadî Devlet Teşekküllerinin bâzıları eski devrin 
hatalı politikasiyle, içine sürüklendiği malî sıkın
tı yüzünden 1960 yılında bu vergileri Devlete tes
lim etmemiştir. Ancak bu vergiler kendilerinden 
geri istenmemektedir. Yine 'İktisadî Devret Te
şekküllerinin Merkez Bankası ve muhtelif finans
man müesseselerine olan 5 milyar borçları uzun 
vadeli bir konsolideye tâbi tutulmuş bulunmak
tadır. Bu bakımdan eski yılların tesirlerinden 
kendini kurtaraımıyan İktisadî Devlet Teşekkülle
rinin malî bünyesi kuvvetlendirilmiştir. Bunlar 
dışındaki İktisadî Devlet TeşekSküllerindn 1961 yı
lında işletme ve yatırım ihtiyaçları için Hüküme
timiz 1 milyar 203 milyon liralık bir meblâğ ayır
mış ve temin etmiş bulunmaktadır. Bunu sağlı-
yacak enfl'âsyonist olmıyan imkânları da hazırla
mış bulunmaktadır. Bu şartlar altında İktisadî, 
Devlet Teşebbüslerinin 1961 yılında tahsil ettik
leri vergileri aynen Hükümete teslim »etmelerini 
ümit etmek en tabiî hakkımızdır. Bu muhakkak 
tahakkuk edecektir. 

Şu vaziyete göre 1961 yılında Hükümetiniz, 
bu yılın fiilî 8 milyar 729 milyon liralık tahlili
ne mukabil bu güne kadar yapılan tahminlerin 
en muhafazakâr sekliyle 6 milyar 962 milyon lira
lık bir varidat ümit etmektedir. Hükümetiniz 
bu varidatı elde edeceğine samimiyetle kaanidir. 
Bütçe Komisyonunun' tetkiki de bu varidattın el
de edileceği ndktaisında toplanmaktadır. Belki 
pek .çoğunuzun üzerinde bu şekilde durmak iste
meniz, düşünce ve tahminlerimiz de bir hayli mu
hafazakâr davranmış olduğumuz merkezindedir. 
1961 bütçesinin, 1960 yılında da mevcut vergile
rin dışında geri kalan hasılatı yüksek malûmları-
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nız tarifelerde ve yeni vergi sistemlerinden doğan 
yeni vergiler teşkil etmektedir. Bu tahminleri
mizde hasseten muhafazakâr ölçüler kullanılmış
tır. Biz bu vergilerden hâsıl olanı bütçemizde 
koyduğumuz tahminlerin dûnuna düşmiyeceğimi-
ze emin ve katî nazarlarla bakmaktayız. Bunun 
dışında 1961 bütçesi bütçe . sistemimize tasarruf: 
bonoları sistemini getirmiştir. Bütçe Encümenin-

, deki izahatım esnasında tasarruf bonolarının he
saplanışına esas teşkil eden rakamları etraflıca 
açıklamıştım. Arzu ederseniz burada tekrar arz 
edebilirim. Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile 
yatırımlar finansman fonunun teşkiline ve tasar
ruf bonoları ihracıma dair kanunla umumi büt
çede mülhak ve İktisadî Devlet, Teşekküllerinin 
yaptıkları maaş, ücret ve kredi gibi çeşitli tediye
ler âzami nispeti Maliye Bakanlığınca her yıl 

• % 3 ü geçmemek üzere teshit edilecek bir tasar
ruf bonosu tevkifatına tâbi bulunmaktadır. 1961 
yılı için bu nispetin % 3 olarak tesbitine karar 
vermiş bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz fev
kalâde şartlar nazarı itibara alınarak ve % 3 nis
petinde yapılacak tasarruf (bonolarından bu yıl 

. için 450 milyon liralık bir hâsıla sağlanacağı tah> 
min edilmektedir. Bu 450 milyon lira nasıl he
saplanmıştır. Bunu size elimdeki cetvelden arz 
edeyim. 

Umumi Muvazeneye dâhil dairelerde ödenen 
ücretlerin yekûnu 1 milyar 950 milyon liraya 
varacağı hesaplanmıştır. Bu rakam 1959 senesi
nin ücret tediyeleri yekûnudur. Bu tasarruf bo
noları hasılatı hesaplanırken yalnız ücretler he-
sabedilmiştir. Bu kanun bu ücretler dışındaki 
tediyeleri de kavramış bulunmaktadır. Umumi 
Muvazeneden yapılacak tediyeler arasında yalnız 
ödenecek ücretler ele alınmıştır, iktisadî kamu 
müesseselerinde ve diğer müesseselerde de aynı 
şekilde asgarî ölçülerle 1959, yılının rakamları 
hesaba esas ittihaz edilerek tasarruf bonoları ha
sılatı tahmin edilmiştir. Bono veren vatandaşlar 
tasarruf yapmış olacaklardır. Buna 5 milyar 6 
milyonluk bir matMı konulmuştur. Bu bonolar 
tabiî, mükellef nezrinde çalışan kimseler için çok 
faydalı olacaktır. 

Kıymetli vakitlerinizi teferruata inerek israf 
etmek istemiyorum. Fakat bu sahada katî olarak 
belirtmek lâzımdır ki, normal vergilerimiz dışın
da da 1961 yılında hasılat tahmininde âzami mu
hafazakâr ölçülere uyularak hareket edilmiş bu-

| lummaktadır. Bu şartlar altında Hükümetiniz 
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ısbat edebilir İri, 1961 yılı bütçesi 8 milyar 663 
ımilyon hasılatla hakikî ve muhafazakâr rakamla
ra dayanarak yapılmış bir tahmindir. 1961 yılı
nın masraf bütçesi bu şekilde tahmin edilen bir 
varidata istinaden yine 8 milyar 663 milyon lira 
olarak tahmin edilmiştir. Binaenaleyh yek na
zarda masraflarla varidat arasında hakikî bir mu
vazene mevcuttur. 

Diğer tarafan Yüksek heyetinize §u ciheti 
arz edeyim ki, bir bütçenin iktisadî inikası 
tesbit edilinken masraf bütçesinin bir tahlili ya
pılmak lâzımgelir. Eğer Merkez Bankasına 
mühim borç ödemeleri mevcutsa tou. bütçe ge
lirleri çerçevesinde kalırsa fazla veren bir büt
çedir. Bu 1961 bütçesi içinde Hükümetçe Mer-
(kez Bankasına ödenecek eski borçlar için 101 
milyon liralık tahsisat dâhildir. Gene burada 
130 milyon liraya yatkın evvelden çıkarılmış 
tahvillerin itfa bedelleri mevcuttur. 8 milyar 
663 milyon liralık bütçea içinde, İktisadî Dev
let Teşekküllerinin masraflarınla karşılık ola-
trak yardımları temsilen 227 milyon liralık bir 
kısım mevcuttur. 1961 bütçesi haddi zatmda 
fazfâ veren bir bütçe olarak görülmelidir. Bu 
bütçeden iktisadî Devlet Teşekküllerinin fi
nansmanına bir menabi ayrılmış ve bu borcun 
itfası için de 210 milyon liralık ayrı bir tahsis 
yapılmıştır. Haddizatında 1961 bütçesi 270 
milyon liralık borç ödemeyi ihtiva etmekedir. 
Bütün <bu hususiyetlerle muhterem arkadaşlar, 
Hüfkümetiniz 1961 bütçesinin her halükârda 
tam bir muvazene ile tanzim edildiğine samimi
yetle inanmaktadır. Bunun dışında Hükümeti
niz daha emniyetli hareket etmek için bu büt
çenin tatbikatını 4 aylık devreler halinde 
kontrol edecektir. Bu sistem malî mekanizma
mıza büyük bir hüsnüniyetle getirilmiştir. Bu
gün bu sistem hakkında beyan edilen şüpheleri 
hiç tahmin etmemiştim. Bir hayli endişeye 
sevk etti. Maliye Bakanlığının diğer vekâlet
leri sun'î, kıtrıcı ve menfi bir kontrol altında 
tutmak iştiyeceği halkkmdıalki endişelerin asla 
ve ıkat'a yeri olmadığını yüksek huzurunuzda 
bir kere daha katiyetle ifade etmek isterim. 
Böyle bir şey asla aklımıza 'getirmiş değiliz. 
Eğer en ufak bir şüpheniz varsa kamından bu 
maddeyi lütfen çıkarınız. Eğer her hıangi bir 
Kurucu Meclis üyesinin, Maliye Vekilinin bu 
sistemi diğer Vekâletler üzerinde bir tazyik ic
ra etmek, normal yapıcı faaliyetleri tahdidedi-
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ci bir yolda kullanmak gibi bir şüphesi varsa 
çok rica edeceğim 'bu sistemi derhal Muvazenei 
Umumiye Kanunundan çılbarıp atınız. Zaten 
bir maddeliktir. Böyle bir şey asla ve ikat'a 
varit değildir. 

Bu vesile ile çeşili ifadeler altında, bilhas
sa vergi sistemimizde son yapılan değişiklikler 
vesilesiyle Mlaüye Vekiline tevcih edilen toâzı 
imaları da ele almak ve bu mevzuda teessürü
mü ifade etmek isterim. Mensubu olduğum 
Maliye Vekâletinin son 10 yıl içinde bu mem
leket iktisadiyatına yaptığı büyük hizmetin pek 
yakından müşahidi olmuş bir insanım. Son on 
yılda düşük iktidarın enflâsyonist politikasına 
katiyetle ifade edebilirim ki çok büyük sami
miyet ve cesaretle karşı koymuş bir vekâlet 
varsa o da Maliye Vekâletimizdir. Pek çoğu
muzun düşük iktidarın gizli polisinde dosyala
rımız mevcuttur. Hakikaten büyük tenkidleri-
miz olmuştur. Bu tenkidlıerin, büyük müessesele
rimizde yapılan çalışmaların millî menfaatleri
miz bakımından bülyük faydaları olduğuna ka-
aniim. Maliye Vekâletimiz son on • yılda bu 
memlekete çok azîm hizmette bulunmuştur. 
İstikrarın, sağlam /muhafazakâr politikanın 
timsali haline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 1961 bütçesinin 
muvazeneli vasfını huzurunuzda ifade etmiş 
bulunuyorum. 1961 yılında İktisadî Devlet Te
şekküllerinin faaliyetleri de mutlaka bir mu
vazene içinde yürütülecektir ve diğer enflâs
yonist tehlikelerden evvelden ve peşinen uzak 
olacaktır. Bu şekilde hareket edilerek bu sek
törler bu mânada inzibat altına alınırsa, dış 
tediyelerde de bir muvazene hâsıl olacak de
mektir. Eğer bütçe kontrol edilir, İktisadî Dev
let Teşekkülleri kontrol edilir ve diğer enflâs
yonist tehlikeler önlenirse 1961 bütçesinde bir 
salâh temin edilmiş olur. Sizleri temin ederim 
ki 'bu salâh vuku bulacaktır. 1961 yılının son
larına doğru Türkiye'nin dış borçlarında his
sedilir bir azalma meydana gelmiş olacaktır. 
Bu azalmada vaziyeti biraz daöıa açıklamak 
için şöyle arz edeceğim. Büyük dostumuz Ame
rika Birleşik Devletlerinden kabul etmekte ol
duğumuz hibelerin büyük yardımı olacaktır. 
Bizim sistemimiz 110 milyon liralık bir dış bor
cu ödemeyi ihtiva etmektedir. Buna mukabil 
Birleşmiş Milletlerden 110 milyon liraya yakın 
bir hibe yardımı almaktayız. Ekonomimizi mu-
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vazeneli bir şjeMlde yürünmemiz halinde 110 
milyon liralık borcu ödeyeceğiz. 110 milyon li
ralık: bir hibe yardımı alacağız. Bunun net ne
ticesi dış borçlarımızda bir azalma olmasıdır. 
Bu azalma vukua gelecektir. 1960 yılının ikin
ci yarısında hissedilir bir azalma (meydana gel
miştir. Maliye Bakanınız olarak 1961 yılında 
bu bütçede arzu edlen yolda yürümemizle, İkti
sadî Devlet Teşekküllerini inzibat altına ala-
ralk, diğer tedbirleri de tam olarak tatbik etti
ğimiz takdirde dış borçlarımızda hiçbir endişe 
hissetmiyorum 

Ticaret rejimimizin bugün verdiğimiz şekil
de geniş 'bir sistem içerisinde yürütülmesinden 
Kimsenin endişe etmemesini bilhassa rica ede
ceğim. Bu "basit 'bir hesap meselesidir: Bir yıl 
içinde ekonomik 'bütçeye konulan miktarlarla 
yeni iştira gücünün çıkmamasını temin edersi
niz, Ekonomimiz de memleketimiz de muvaze
neli halde yürür. Türkiye ekonomisi böyle bir 
muvazene içinde gitmiş olacaktır. 

Muhtelif /arkadaşlarımız, bütçe politikasın
da bizim bugün hedef iddihaz ettiğimiz yüksek 
seviyede muvazeneli bütçe fikrine itirazda bu
lundular. Millî Birlik Hükümetinin 27 Mayısta 
iktidarı ve milletin mukadderatını bir gafiller 
kütlesi elinden kurtardıktan sonra yaptığı ilk 
hareketleri takdirle andılar. Hakikaten takdire 
lâyıktır. Bütçede yapılan hu kabîl tenkislerin 
bu bütçede aynen kabul edilmesi fikrini dola
şık bir şekilde ve mânada ileri atmış oldular. 

Muhterem arkadaşlarım bundan bir sene 
evvel veya iki sene evvel veya 6 ay evvel ikti-
saden yapılan bir hareketin bugün için ve 
bundan sonra, bundan birkaç yıl sonra da 
mutlaka doğru olacak bir prensip kolayca mü
dafaa edilemez. 27 Mayısta Millî İnkılâbın ilk 
vecibesi gelmekte olan enflasyonist seli önle
mek idi. Bu sel, alınan tedbirlerle geniş ölçüde 
tohdidedilmiştir. Fakat her iktisadî politika
nın temel hedefi müdafaa değildir, memleketi 
îktisaden geliştirmektir. Biz hu noktayı bilhas
sa 'belirtmek isteriz, istikrar iktisadî politika
nın hedef ve gayesi değildir, vasıtasıdır. Onun 
hedefi iktisaden gelişme ve kalkınmadır. Biz 
istikrar içinde gelişme politikasının bu kalkın
mayı kolaylaştıracağına inanmış bulunuyoruz. 
İstikrarı kalkınmanın bir cüz'ü olarak kabul' 
ediyoruz. Ben de şahsan bu kanaatte musırnm. 
Bir arkadaşımız denk bütçeye lüzum olmadığı- ' 
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nı, açık bütçe yapmanın faydalı olacağını ifa
de etti. îktisaden kalkınma için istikrarı temin 
şarttır. Fakat politikanın bütün hedefi iktisa
den kalkınmadır. İstikrar temin edilmeli, fa
kat asıl gayretler kalkınmaya tevcih edilme
lidir. İstikrar muhtelif mevzularda ve muhtelif 
ölçülerde temin edilebilir. Ekonomimizi istik
rar içinde yürüttüğümüz takdirde dış tediye
lerde muvazene hâsıl olacaktır. Bu muvazene 
çeşitli mevzularda ve şekilde temin edilebilir. 
Muvazeneyi, iktisadî gelişmemizi en süratli ve 
en geniş bir şekilde temin etmek esas hedefi
mizdir. Muvazeneyi çok alt seviyeye de temin 
etmek de mümkündür. Bu alt seviyedeki mu
vazene iktisadî gidişimizi zorluyorsa bu şaya
nı arzu değildir. Hükümetiniz bu muvazene ye
rine iktisadî kalkınmamızı temin edecek olan 
daha yüksek seviyede bir muvazene seçmiş 
olacaktır. Millî İnkılâp Hükümetiniz 1961 yı
lında bu gelişmeyi hedef ittihaz etmiş bulun
maktadır. Bu şekilde yüksek bir muvazene seç
memize sebebolan iki âmil vardır. Türkiye 
ekonomisinde 1958 yılından beri bâzı sektörler
de bir durgunluğun <mevcudolmasıdır. Birinci 
âmil 'budur. Bundan daha mühim olarak da (bu
gün başlanmış' fakat bitirilememiş binlerce pro
jenin mevcudolmasıdır. Bu projelerin bir an 
evvel bitirilerek istihsale geçmesinde memleket 
için büyük menfaatler vardır. Yine memleke
timizin bugün içinde bulunduğu darlığın gide
rilmesinde büyük menfaat vardır. 1962 yılı ik
tisadî politikamız da bu sene olduğu gibi mu
vazeneli bir şekilde huzurunuza gelmiş olacak
tır. Bu demek değildir ki 1961 yılı bütçesi mu
vazene fikrini inkâr etmiştir. Asla. Biz muva
zeneyi behemehal temin ederek, iktisadı hızlan
dırmak ve başlanmış olan işleri biran evvel bi
tirerek, darlığı bir an evvel gidermek hedefi
ni ittihaz etmiş bulunuyoruz. Kanaatimizce de 
buna mutlak zaruret vardır. 

İktisadî politikamızın ana vasıfları üzerin
deki izahtan sonra; pek çok arkadaşımızın 
hassıasiyetle durduğu vergi sistemi mevzuunda 
fikirlerin tahliline müsaadenizle geçeceğim. 

Efendim, modern devletler, kendilerinden 
pek çok hizmetler beklenen ve iktisadî hayatın 
her safhasında olduğu gibi sosyal hayat saha
larında da müdahale bekliyen birer organizas
yon vaziyetine gelmişlerdir. 
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Devletlerin bu hizmetleri ifa edebilmek için 

bir vergi alma hakları da vardır. Bu bakım
dan vergiler, modern devletlerin üzerine al
dıklara hizmetleri başarmaları bakım nidan, im-
yük değer taşırlar. Vergicilik, iktisada-enim 
ğu kadar sosyal yönden de değer taşramı uir 
mekanizmadır. Bugünkü demokrasilerde vergi
cilik, bu mânada son derece tekâmül etmiş bu
lunmaktadır. Bâzı Batı memleketlerinde dev
letin mahallî idareleri manzumesi ile birlikte 
millî gelirden aldıkları hisseler % 37 ye baliğ 
olmaktadır; böyle bir vergi sistemi »sayesin
dedir ki, Garp demokrasileri yıkıcı, sağcı ve 
solcu cereyanlardan kendilerini koruyabilmişi er
dir. Türkiye'nin de aynı istikamette yürüme
sine çok büyük zaruret mevcuttur. Bizim ver
gi sistemimizde bu sahada 1950 başlangıcında 
cesaretli adımlar atılm ş bulunmaktadır ki, 
bunlardan en mühimi Gelir Vergisidir. 1930 
senesinden bu yana 10 yıllık devrede vergi sis
temimizden beklenen netice maalesef elde edi
lememiştir, sistem hakikaten beklenen istika
mette gelişmemiştir. Devletin millî gelirden 
aldığı hisse mahallî idarelerle beraber çok dü
şük seviyede bulunmaktadır. Bu miktar % 16 
- 17 gibi bir .seviyededir. 

Muhterem arkadaşlar, bu şartlar altında 
Türkiye Devleti için takibedilecek iki yol var
dır. Bunlardan birisi vergi sistemini ıslah edip 
millî gelirde yeni menabi temin edip muvazene 
sistemini yeni vasıtalarla teçhiz -etmek veya ver
gi sistemini olduğu yerde bırakmak suretiyle 
enflâsyon politikasına devam etmek. tSon on yıl 
içerisinde enflâsyon politikası denenmiş ve mem
leketin iktisadi, malî ve sosyal bünyesi üzerin, u-
yaptığı tahribatla artık milletçe reddedilir bir 
hale gelmiştir. Binaenaleyh normal bir ikti
sadî gelişme için Türkiyemize açık olan Yol Ver
gi sistemini verimli âdil bir hale getirmektir 
Bundan başka çıkar yol yoktur. Millî gelirde 
Devlet kanalıyla tasarruflar celbetmek ve bun 
lan Devletin yatırını sahalarına tevcih etmenin 
vasıtalarından birisi de budur. Bunun için ver
gi sistemimizi yeni bir selde götürmek z-m-uretl 
mevcuttur. 1950 - 1960 devresinde Türkiye'de 
vergi sisteminin arzu edilen kıvama gelmemesinin 
âmillerinden birisi de muhtelif zümrelere tamm 
nan vergi muaflıkları idi. Bidayetten beri mk-
lî gelirde mühim bir yer işgal eden Ziraî Ka
zançlar Vergisi alınmamış bulunuyordu. Gelir 
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Vergisi sisteminde 1955 yumdu bulunca ^sma: 
;nua[j.iğı ile Gelir Verdisinde umumiliği kalel-
-iat ...t,eeek kaçakç.u.ığn gemi, i m kam ar leiğkye--
e im' yeni bir kapı açılmıştır. Bu kapıyı kapa-
nam vargi sistemimiz bakımlıdan zaruri bu!u-
unyei'ie.;. i >iğer Lara.ilau vergi ineniatün arttır-
.ar1-; ir-aae muhtelif vergilerde yapılması derpiş 
. ba.aı art amerin ela bu in âna da mütalâa edilme-
a a.'.,i;,:der- müaaade ederseniz Gelir Vergisi 
i-zerine biraz daha tevakkuf edeceğim. 1950 
aenesmde (.»'alir Vergisinden, pek büyük ümit-
ter besleniyordu. Gelir Vergim 1950 den 1960 
••'•leuaar.a kadar İm- dejenerasyona mâruz kaim a v-
<:n\ Müsaade ederseniz, bu nmv.ma da kıaaea 
temas etmek istiyorum. 195.1 yılından .1959 yı
lına kadem beyannameye tabi Gelir Vergisi mü
kelleflerinden (/c -İÜ i. müstemirren yılda 21 500 
liralık bir gelir beyan etmişlerdir. Tekrar arz 
ediyorum, 1950 den 1959 senesine kadar beyan
nameye tâbi Gelir Vergisi mükelleflerinden % 
-10 ı müstemirren yılda 2 500 liradan aşağı bir 
gelir beyan etmişlerdir. Diğer % 30 ise yılda 
müstemirren 2 500 lira ilâ 7 500 lira arasında 
bir gelir beyan etmişlerdir. Yani beyanname-
l.i mükciiellerin aşağı - yukarı % 70 i son 10 
.yılda vasati olarak, ayda 630 liradan aşağı ka
zanç beyanında bulunmuştur. Bu elim vazi
yete çeşitli âmiller tesir etmiştir. Gelir Vergisi 
.sistemimiz bizatihi geniş kaçakçılığa imkân ver
mektedir. Ziraî kazancın vergilendirme iniş ol
ması esnaf muaflığı bu yolda ilk aksaklkları 
teşkil eder. Ayrıca 10 yılda memleket ahlâkın
da vukua gelen sarsıntılar durum üzerinde bü
yük tesirler icra etmiştir. Millî Korunma Ka
nunun tatbikatı da vatandaşlarımızı zoraki ka
sı un dışı yollara gitmeye ve gelir ödenmemesine 
rağmen beyannamede göstermemeye icbar etmiş
tir. Bunun içindir ki, Gelir Vergisi, bilhassa 
beyannameli kısmında, arzu edilen verimlilik, 
adalete kavuşamamış fiyatları % 360 olmasına 
;r.:ı;.;:.bil % 70 üzerinden aykk beyanı yapılmış 
bu beyan 1950 ilâ 1960 a kadar 630 liranın al-

| tında kalmıştır; umumi olarak beyannameli 
I" Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık kazancı 1950 
i ilâ 1960 yılına kadar on yılda mahsur kalmış 
i bu bakımdan ziraî kazançları vergilendirme, es-
i ııaf muafiyetini kaldırma, vs sair tedbirlerin 
[ prensipleri halledilmemiştir. Ama arz ettiğim 
; ^ibi vergi sistemimi2i iktisadî gelişmemiz bakı-
; mından ıslah edebileceğimiz yegâne hayatî vasi-
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tadır. \ İstihsali, yatırımları teşvik edici bir 
hale getirmekte çok büyük fayda vardır. 

Bıı bakımdan Hükümetiniz sistemi başından 
sonuna kadar etraflı bir tetkikten geçirmeye 
karar vermiş bulunmaktadır. Bu tetkik sıra
sında tabiatiyle son çıkmış olan kanunlar tek
rar teker teker ele alınacaktır. Böyle bir mev
zuu salahiyetli bir komisyona tevdi edeceğiz. 
Aşağı * yukarı Şubat aymm 15 inden itüjptren 
Bütçe Komisyonu müzakerelerinde son ihdas 
edilen kanunlarla diğer çeşitli kanunların, tek
nik noksanlık ve adaletsizliklerini ayrı ay fi 
münakaşa etmekten içtinabettim. bugün de 
aynı şekilde içtinab etmek kararmdayım. Bu 
mevzuları hal maksadiyle salahiyetli zevatlar
dan müteşekkil bir komisyon kurulmuştur. Bu 
komisyonda Sanayi odalarının devamlı bir 
mümessili, Ticaret odalarının devamlı bir 
mümessili, Esnaf odalarının devamlı bir mü
messili ve İstanbul, Ankara Üniversitesinin 
mütehassısları bulunmaktadır. (Ziraatçi var 
mı?) Ziraatin çeşitli kollarından çiftçi teşekkül -
lerinden ve ziraatle ilgili şahısların fikirlerin
den daha geniş ölçüde istifade etmeyi karar
laştırmış bulunuyoruz. Bu arada bütün va
tandaşların fikirlerini bildirmelerim istiyorum. 

GÜNAY RAHMİ — Sayın Bakanımızdan, 
komisyonda işaret buyurduğu gibi, bu yıl ver
giler üzerinde müspet bir karara varılır ise 
1961 yılı içinde bu komisyonun verdiği müspet 
kararlar bu bütçe için tatbik mevkiine konula
cak mıdır, lütfen cevaplandırmalarını rica edi
yorum. 

MALÎYE BAKANI KURDAŞ KEMAL (De
vamla) — Efendim, bu cihet vergiler bakımın
dan büyük bir kısmı ile önümüzdeki yıl bütçe
sini alâkadar etmektedir. 

Binaenaleyh pek mühim kısmı için önümüz
de vakit mevcuttur. Alınacak kararlar elbette 
tatbik mevkiine konacaktır. İktisadî ve malî 
politikamızın hedefi vatandaşı tazyik etmek 
değildir. Buna gayret sarf etmemiz icabeder. 
Bu gayretle birlikte hassasiyet de gösterile
cektir. Çeşitli vergi mevzuları üzerinde müna
kaşalar yapılmasında fayda mülâhaza etmiyo
rum. Bir arkadaşımız Gelir Vergisi üzerine bâzı 
fikirler ileri sürdüler. Müsaade ederseniz ileri 
sürmüş olduğu bu fikirlerin mahzurlarını be
lirtmek üzere birkaç noktaya temas edeyim. 
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Bizde meselâ Gelir Vergisinin yüksek nispet
te olduğu iddia edildi. Sırf buradaki münaka
şaların faydasızlığını t belirtmek için arz ede
yim. Fakat bunu izah etmeden evvel şöyle bir 

. sual sormak lâzım. Gelir Vergisi nispeti niye 
yükseltilmek zaruretinde kalınmıştır. Arz ede
yim, bugün Gelir Vergisi sistemimiz bir çık
maza girmiş bulunmaktadır. Beyannameli Ge
lir Vergisi mükellefinin '% 70 i ayda 630 lira
dan aşağı bir gelir beyan etmişlerdir. Bu su
retle vergi sistemimizi bir çıkmaza sokmuşlar
dır. Vergi nispetinin yüksek olması meselesinde 
meselâ; iki çocuklu bir şahsı ele alalım. Bu 
şahsın durumu italya ve Belçika'daki şartlarla 
münakaşa ediliyor. Yalnız burada nazarı iti
bara alınması lâzımgelen bir husus var, bizde 
asgari geçim haddi düşülmemiştir. 

12 bin liralık bir gelire Türkiye'de tatbik 
edilen vergi nispeti ile Almanya'da 12 bin lira
ya tatbik edilen vergi arasında 6 misli bir fark 
vardır. 12 bin lira Türkiye'de bir mâna ifade 
eder, fakat meselâ Birleşik Devletler'de muka
bili olan 1 200 dolar hiçbir mâna taşımaz. Ora
da bunun nispeti sıfırdır. Bu kabili mukayese 
bir cetvel değildir. Sonra gelirler .münakaşa edi
lirken 1961 nispetleri eskiye nazaran çok alta 
alınmıştır. Ve bu nispet her yıl bir miktar daha 
düşülerek 1965 yılma kadar sıfıra müncer ola
caktır. Bu sene asgari geçim hadleri yükseltil
miştir. Bütün bunları nazarı itibara alırsak bu 
münakaşaların hiçbir kıymeti olmadığı kendili
ğinden tebellür eder. Şu cihe'ti belirtmek için 
arz ediyorum; bu mevzu gayet geniş bir çerçeve 
içinde ele alınmış bulunmaktadır. Alâkalı mü
kelleflerin temsilcilerinin de katıldığı bir he
yette vergi mütehassıslarınca tetkik edilmekte
dir... 

LASKARİS KALUDİ — Bir mükellefin 25 
ilâ 30 bin lira arasında bir gayrimenkulu var
dır. Bu mükellef Bina Vergisinin artırılması 
münasebetiyle % 20 - 25 arasında Bina Ver
gisi verecektir. Bugüne kadar verilen beyanna
melerde Bina Vergisini nıahsubediyorduk. Fa
raza 30 .bin lira olarak gösterilmişse 10 bin li
rası vergi olarak almıyordu. Geriye kalan 20 
Mn lira eğer serbest meslek erbabı 30 bin lira 
kazanmış. Bu kazanca 25 bin lira daha ilâve 
edecek olursak 55 bin lira eder. Bu serbest mes
lek erlbabı zaten 25 bin liralık kazancın vergi
sini vermiştir, Ayrıca <bu kazanca 1 5 - 2 0 bin 

— 81 — 
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liralık da bir masraf ekliyor. Şimdi şöyle bir 
durum meydana geliyor. îki defa vergi veril
miş gibi bir şey oluyor. Netice itibariyle şunu 
arz ıcdeyüm, senede 60 bin lira iradı olan bir şa
hıs sene sonuna kadar 3 bin liralık bir masraf 
yaparsa.. 

BAŞKAN — Lütfeder sorduğunuz şeyleri 
yazılı olarak bize verirseniz alâkalı arkadaşı
mıza takdim eder bu mevzuda size ayrıca cevap 
verirler. Sualin yeri burası değildir. îsterseniz 
Malüye bütçesinde bu mevzua tomas edebilir
siniz. 

KÖK ENVER — Efendim, Bakan sözünü 
bitirsin, sualler ondan sonra iradolunsun. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımın da bu hususa 
dikkat etmelerini rica ederim. Buyurun Vekil 
Bey, devam ediniz. 

KURDAŞ KEMAL (Devamla) — Kısaca 
vergi sistemimizin Devletin vergi ihtiyaçları ve 
elkonomiımize göre gelişmesine geniş ölçüde yar
dım eden bir hüviyete getirilmesi için etraflı 
tetkikler yapılmakta her verginin her kısmı 
ayrı ayrı geniş bir zaviyeden tetkik edilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarımın üzerinde durduk
ları noktalardan birisi de memurlarımızın, 
emeklilerimizin, ordu mensuplarımızın maaşla
rında yapılan ayarlamalaıdır. Hükümetiniz bu 
mevzua adaletin sağlanması bakımından bak
maktadır. 1939 yılından bu yana memur ma
aşlarında 3,5 - 7 misil bir artış olduğu halde 
fiyatlar 12,5 misli artmış bulunmaktadır. Bu 
derece geri kalmış maaş sistemim, fiyatlara 
nispeten yaklaştırabilmek, memurlarımızın için
de bulundukları sıkıntıyı giderebilmek için 
böyle bir ayarlama yapılmasına zaruret vardır. 
Bu hususta bâzı arkadaşlar çeşitli fikirlere sa-
hibolabilirler. Bu arada, memurlara yapılan 
zam dolayısiyle memurun eşinin ve çocukları
nın çalışıp çalışmadıkları hususunda göz önün
de tutulmasını istiyen arkadaşlar oldu. Biz bun
ları kabili tatbik bulmadık. Muhterem arkadaş
larımızdan bâzıları yapılan zammı kâfi bulma
dılar. Bâzıları çok gördüler, bâzıları ise bu 
zammın alt kademeye yapılmasını fikrini sa
vundular. Bütün bu fikirler üzerinde Hüküme
tiniz ayrı ayrı durarak, her ihtimal üzerinde 
durarak bu şeklin en âdil bir şekil olduğuna 
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karar vermiş bulunmaktadır. Bu hususu bâzı 
rakamlar arz etmek suretiyle açıklamak isti* 
yorum. 1939 senesinde en düşük maaş 40 li
radan 300 liraya çıktığı halde aşağı - yukarı 
7,5 misli artış olmuştur. O zaman en yüksek 
seviye 600 lira iken 2 bin liraya çıkmıştır. Bu 
maaşta ise artış nispeti 3,5 mislidir. Ve haki
katen dünyada bugün bu maaş seviyesinde 
istihdtem edilen bir memur bulmak mümkün 
değildir. Bu hususlar Bütçe Komisyonunda 
etraflı münakaşa ettiğimizden burada tekrar* 
lamaktan içtinabediyorum. Bu zamlar acaba 
zamanında mı yapılmıştır? Bu zamların haki
katen zamanı bu devredir. Bir kere 20 yıl me
mur kütlemiz Devlet hizmetlerine devam et
mişlerdir. Modern bir Devletin mümasil me
muru gibi memurumuzu da milletçe bir muay
yen seviyeye çıkarmak zorundayız. 20 yıl bu 
kadar büyük fedakârlığa katlanan bu kütleyi 
geçiminde biraz daha fazla bir imkâna kavuş
turmak artık cemiyetin vazifesi haline gelmiştir. 
tktisadî şartlarımız itibariyle bu devre böyle 
bir zam yapılması için en müsait devredir. 
1958 den bu yana ekonomimizin bâzı sektörle
rinde bir duraklama mevcuttur, fiyatlarımız
da zaman zaman gerileme olmuştur. Bu husus
ta bir ayarlama yapılacaksa bu fiyatlarda ge
rileme olduğu bu zamanda yapılması icabeder. 
Diğer taraftan bu zamlar muvazeneli bir bütçe 
içinde tahakkuk ettirilmiştir. Zamların bütçe
ye brüt yükü 418 milyondur. Bunda erlerimi
ze, emeklilerimize ve memurlarımıza yapılan 
zamlar dâhildir. Bu 418 milyonun 65 milyonu
nu Gelir Vergisine çıkaracak olursak geriye 
350 - 360 milyon lira kalmaktadır ki bu da 

8 milyar 665 milyonluk bir bütçe içinde hiç me
sabesindedir. Bu zamların fiyatlar üzerine te
sir edeceğine Hükümetimiz inanmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar şu hulusu arz edeyim 
ki, muvazeneli bir bütçe içerisinde yapılan zam, 
millî gelir üzerinde her hangi bir artış tevlid-
etmez. Fiyat seviyeleri ise tamamen arz ve ta
lep kaidelerine uygun olarak taayyün eder. 
Fakat şunu hemen arz edeyim ki, bir devreden 
bir devreye geçerken fiyatlarda bir tahavvü-
lât beklemek lâzımdır. Muvazeneli bir bütçe 
içinde yapılan zam umumî arz ve talep kaide
lerine göre bir artış getirmiyeeek demektir. 
Bu itibarla fiyatlarda bir değişiklik olmaması 
lâzımdır. 
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Şu ciheti de bilhassa arz etmek isterim, 52 

milyonluk bir sarfiyata, 418 milyonluk bir 
ilâvenin ne kadar küçük bir parça teşkil ettiği 
aşikârdır. Bu 52 milyar karşısında bu zammın bir 
tesiri ölmıyaeağı bütün mütehassıslarca ifade 
edilmiştir. Bunun ancak tesiri bir zümreden ver
gi olarak alınan miktarın diğer bir zümreye ve
rilmesi gibi bir zayıf his tevlit suretiyle olabilir. 
Yoksa fiyatlar üzerinde nispeti aynen 52 milya
ra 418 milyonun nispeti kadar olacaktır. Çünkü 
bu zamlar daha çok bâzı lüzumlu ihtiyaç madde
lerine sarf olunacaktır. Harcı âlem sahalara sarf 
edildiği zamanda asla muayyen maddelerin fi
yatını tazyik etmiyecektir. Demin arz ettiğim gibi 
52 milyarlık sarfiyat içinde 418 milyon liranın, 
yapacağı tesir yüzde birin altındadır. Bu şartlar 
altında yapacağı tesir pek azdır. Bu zamlar vergi 
kanunlarında yapılan değişikliklerle birlikte ola
caktır, ayni aylara tesadüf edecektir. Maaş ayar
lamalarının hakiki hüviyeti millete arz edilmiştir. 
Ortada bir haksızlık olduğunu ve (bunun giderile
ceğini bilen bu milletin buna itiraz edeceğini hiç 
tahmin etmiyorum. Bu daha çok, konuşan her 
şahsın şahsi telâkkisine göre değişen bir intibaı 
aksettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarımız birçok müteferrik 
mevzular üzerinde durdular. Bunların bir kısmı 
bütçenin heyeti umumiyesini alâkadar ediyor. 
Müsaade ederseniz kısaca bu noktalar üzerinde de 
durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Ziraat 
Bankası meselesidir. -

Dün sabahleyin de kısmen arz etmiş olduğum 
gibi Ziraat Bankasının hakikaten yeni baştan or
ganize edilip ınenabiini işler ve (geniş bir hale 
getirmek zarureti kendini göstermektedir. Fakat 
yüksek malûmları «olduğu üzere mazide yapılmış 
çeşitli hatalarla bu banka çeşitli ikrazlarda bu
lunmuş, bunun neticesi olarak Ibu ikrazları uzun 
vadeli taksitlere bağlamak zarureti basıl olmuş
tur. Bu sebeple Ziraat Bankasının yeni baştan 
gözden geçirilmesi, organize ejilmesi lâzımdır. Ve 
Ziraat Bankası gibi bir bankaya imkânlar ara
makta Hükümetimiz devamlı hassasiyet (göster
miştir. 

(Muhtelif arkadaşlar pancar ibedellerinin öden
mediğinden bahsettiler. Arkadaşımız Sanayi Ba
kanı bu mevzuda bütçeleri sırasında daha geniş 
izahatta bulunacaklardır. Şeker .Şirketinin bu yıl
kı programında ve 1961 yılının ilk 6 ayı için de 
geçen yılki pancar ibedellerinin tamamen ödene-
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ceği ve 1961 mubayaatımn % 40 bedelinin de pe
şin ödeneceği belirtilmiştir. Bütçe gerekçesinin 
sonuna ekli cetvelde görüleceği üzere 230 milyon 
liralık Şeker Şirketine bir yardımın sebebi de bu
dur. Bu yıl tesviye olunacak miktar 458 milyon 
olarak ifade edilmektedir. 

Muhtelif arkadaşlarımız bütçedeki yatırım 
masraflarını tenkid ettiler. Bütçe gerekçesine 
bağlı bir cetvelde bunların tahlili yapılmıştır. Bu 
seneki mülhak bütçelerle birlikte yapılan yatı
rımlar 2 milyar 832 milyondur. Geçen sene ise 
2 milyar 384 milyon lira idi. Aradaki fark daha 
ziyade eğitime verilen ehemmiyet neticesinde 
meydana gelmiştir. 234 milyon iken bu sene eği
time 314 milyon lira ayrılmıştır. Yatırımlardan 
artış kaydedenlerden biri de tarım mevzuudur. 
514 milyon iken 618 milyona çıkarılmıştır. Bu se
ne yatırım masraflarının tevziinde çok büyük 
hassasiyet ıgösterilmiş, en lüzumlu sahalara en lü
zumlu şekilde tahsisler yapılmıştır. Bu mevzuda 
20 - 25 milyon liralık bir onarım masrafının ve
rimli sahalara tahsis edilmediğini ileri sürdüler. 
Yalnız bu rakamları ileri sürerken bunların ha
kikate yakın olduğunu şahsan kaani değilim. Bu 
sebeple 20 - 25 milyonluk bir onarım masrafının 
yeni tesislerden tam istifade temin "edilebilmesi 
bakımından onarım masrafına şiddetle ihtiyaç 
görmekteyiz. Diğer taraftan yatırım masrafları
nın pek bûyıjk bir kısmı sınaî, ziraî ve Millî Eği
tim sahalarına teksif edilmiş bulunmaktadır. Ya
tırım masraflarının iktisadî hüviyetini temin eden 
vasıta tamamen tersinden mütalâa edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım vakit »çok ilerledi. 
Muhterem (arkadaşların muhtelif mevzulara temas 
ettiler, bunlara teker teker cevap vermek zama
nınızı alacaktır. Sorulmuş olan suallere alâkalı 
vekâlet bütçeleri geldikçe cevap arz etmeye ça
lışacağım. Müsaadenizle sözlerimi burada kesiyo
rum. Hepinize iyi 'geceler dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, son 
söz sizindir. 

BEKATA HIFZI OĞUZ — Pek muhterem 
arkadaşlarım, Bütçenin tümü üzerindeki konuş
malarımız sona ererken, bâzı mühim gördüğü
müz hususları tesbitte isabet vardır. Önce şu 
noktanın huzurunuzda tesbiti kadirşinaslık ola
caktır. Bu, Hükümetin son derece de samimî 
olarak bütçeye verdiği değerdir. Bütçe hazırla
nırken, şimdiye kadar 10 senedir tesadüf etme-
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diğimiz bir ciddiyet gösterilmiştir. Denk bir 
bütçe için gerekli itina, gelir ve gider bölüm
lerindeki ihtiyatlı takdir ve büyük hüsnüniyet, 
müşahedemizin ilk tesbit ettiği nokta olarak 
tebrike şayandır. Huzurunuzda bunu belirtiyor 
ve önümüzdeki zaman içindeki tatbikatının da 
bir nevi teminatı sayıyorum. 

İkincisi; bütçeyi son derecede titizlikle tet
kik konusu yapan, günlerce, geceli gündüzlü ça
lışan Bütçe Komisyonunun hizmetini ve huzu
runuza getirdiği bütçedeki verimli, dikkatli alâ
kayı yine kadirşinaslık duyguları ile belirtmek
te isabet görürüm. 

Bundan sonra, bir müşterek noktaya da işa
rette fayda vardır: Bu bütçe, on senelik, son 
derece aşırı ve bugün âkibeti bir adlî ve siyasî 
muhasebeye terk edilmiş bulunan Demokrat 
Parti iktidarı faciasının büyük hatalarla dolu 
malî ve iktisadî mirası üzerine kurulmaktadır. 
Bu gerçeği iyi anlamak zorundayız. 

Bu itibarla, bütün gayrimüsait şartlara rağ
men, süratle toparlanarak böyle bir bütçeyi ge
tirebilmiş olmasından dolayı înkilâp Hüküme
tine şükranlarımı arz ederim. Bu anlayışla ele 
alınca bütçeyi, benzeri görülmemiş büyük bir 
seyyiatm emri vâkileri ve neticeleri üzerinde 
iyi ve doğru yolu araştıran bir zihniyetin ve sa
mimî bir gayretin ifadesi olarak karşılamak lâ-
zımgelir. Böyle olunca; bütçe bu şartlar içinr 
de hazırlandığına göre bizler, bütçe karşısında 
yer alan insanlar olarak değil; bu bütçeye hüs
nüniyetlerimizi, emek ve bilgilerimizi katarak, 
ona daha iyi bir istikamet vermenin yardımcısı 
olmak mevkiindeyiz. 

Bu noktayı da böylece tesbit ettikten sonra, 
bütçenin bir iki rakamını ve meselesini ele ala
rak kısaca sözlerimi bitireceğim. 

Huzurunuza getirilen bütçenin giderleri tu
tan olarak; cari giderler için 6 milyar 963 mil
yon 400 bin lira ve yatırım giderleri için de 2 
milyar 700 milyon 303 bin 067 lira olmak üzere 
caman 8 milyar 663 milyon 703 bin 067 lira tes
bit edilmiştir. 

Bunun karşısında 7 milyar 640 milyon 500 
bin lirası normal kaynaklardan ve 1 milyar 023 
milyon 203 bin 067 lirası da Amerikan yardım
ları karşılık paraları ve diğer özel kaynaklar
dan olmak üzere 8 663 703 067 lira gelir tah
min edilmiştir. Bu suretle, Sayın Maliye Vekili- İ 

İ.1961 0 : 3 ' 
nin sözüne uygun olarak, bütçe, yüksek seviyeli 
bir muvazenede intibak ettirilmiş bulunmakta
dır. 

Bu bütçe, Cumhuriyet devrinde karşılaştığı
mız bütçelerin en büyük rakamı olarak huzuru-
n uzdadır. Muhterem Maliye Vekilini, son dere
cede nikbin ve nefsine itimadı olan ifadeleri ile, 
kendine inanan, yaptığını bilen insan olarak 
dinledik. Vekilin sözlerini, Kurucu Meclis hu
zurunda verilmiş, vâdeleri üzerinde yazılı bo
nolar telâkki ederek, bu bonoların her zaman 
ödenmesini istemek Meclisin hakkı olduğunu 
jfade ctnıek isterim. 

Şu halde, neler vadedilmiş ise onları da 
ana hatlariyle belirtmekte isabet vardır. Bun
ları ifadeden önce bir noktayı înkilâp Hükü
metinin kadirşinaslığının bir vesikası olarak 
ti-sc.il •edeceğim : On .sene önce, 1950 de emsali 
görülmemi* bir dimisiLükle memleketin idare
sini. Demokrat Partiye teslim ederken o gü
nün iktidarı olan Halk Partisi hükümetleri. • 
yeni iktidara, 200 milyonun üstünde altın ve 
döviz stoku 'iie içte ve dışta her yerden büyük 
bir itibarı da birlikte devretmiştir. Bu ger
çek, Maliye Vekilimizin, Hükümet adına, hu
zurunuzda yaptığı konuşmasının başında zikre
dilmiştir. Bu hususu tarih huzurunda, ciddî bir 
Hükümetin vesikalara dayanan şahadeti ola
rak, bir kere daha tesbit ile diğer mâruzâtıma 
geçeceğim. 

Bu bütçeyi tenkid ederken, bu bütçe hak
kında görüşlerimizi belirtirken bir facia halin
de kapanan on yıllık bir iktidarın malî ve eko
nomik tahriplerinden doğan çöküntülerin em
rivaki halindeki zaruretlerini vicdanlarımızda 
hissetmeliyiz, işte ancak o zaman daha duygulu 
konuşmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Bu itibarla, bu derecede ağır bir siyasî ve 
ekonomik çöküntünün emrivakilerin e göğüs ge
rerek, böyle bir bütçe ile gelebilen bir Hükü
metin azimli cesaretini görmemeye imkân yok
tu?. 

Şimdi üzerinde durduğumuz hususları da 
belitmeye çalışacağım ": 

Bunlardan biri vergi mevzuudur. Bütçe ge
rekçesi içindeki cetvelleri tetkik edince anlı- : 

yoruz ki, Türkiye 'de beyannameye tâbi vergi 
mükelleflerinin yekûnu 196 578 dir. Beyanna
me veren bu 196 bin 578 mükelleften 132 bin 
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856 sı yılda 2 500 'ile 7 500 lira arasında ka
zanç beyan etmiş kimselerdir. Vekilin belittiği 
gibi, bunların ithalâtçı, ihracatçı ve sanayici 
tüccar olduklarını da düşünecek olursak, iti-
ra,f etmek lâzımdır ki ve bu hal ispat eder ki, 
memleketimizde bir vergi kaçakçılığı vardır 
ve bunu inkâr etmek mümkün değildir. O halde 
buna karşı tedbir alınmasını yadırgamak doğ
ru değildir. Fakat vergi kaçakçılığı vergilere 
zamla önlenemez. Bunun başka tedbirleri bulu
nur. Vergiler mevzuunda büyük bir anlayış 
gösteren Sayın Maliye Vekilinin son çıkan 
bütün vergi kanunları da dâhil olmak üzere, 
vergilerin yenibaştan bir revizyona tâbi tu
tularak, en âdil şekle konulacağı ve bütün ver
gilerin gözden geçirilerek memleket şartlarına 
uygun bir hale getirileceği yolundaki temina
tını, üzerinde vâdesi yazılı bir senet olarak ka
bul ediyoruz. Ve bunun kendileri tarafından 
süratle tahakkuk ettirileceğine de inanıyoruz. 

Bunun yanıbaşında Devlet < makinası çarkı
nın dişlilerini teşkil eden ve bu çarkın içinde 
ömürlerini tüketen memur kadrosuna yapılacak 
zamımı, doğru değil, diye, burada hem tenkid 
etmek hem de daha çok zam istemek istikame
tinde konuşmak yersizdir. Kurucu Meclisin 
partilerüstü hüviyeti buna müsait değildir. Ku
rucu Meclise mensubolan her üyenin memleke
tin kaderindeki mesuliyet payını düşünerek, 
partizan maksatlara asla vasıta olmamak mec
buriyetindeyiz. 

Şimdi, memur ve emekli aylıklarına yapıla
cak zam konusuna geçiyorum : • 

Himayesi lâzımgelen memurların ve emekli
lerin çektikleri sıkıntı kolay halledilecek bir 
halde değildir. Biz on seneden beri memurlara 
yapılan neticesiz zamları gördük. Hâdise hep 
şöyle olmuştur : Memura şu seviyede bir zam 
yapılmıştır. Yapılmış olan bu zamla memurun 
refahı artırıldı sanılmıştır. Fakat yapılan bu 
zamma mukabil, hemen ertesi günü, fiyatlar da 
artmıştır. Bu suretle, zamlarla doğrudan doğ
ruya fiyatlar tahrik edilmekte ve fiyatlar yük
selmektedir. Bu yüzden, memurun ve dar gelir
lilerin eline hiçbir şey geçmemekte; refahı sağ
lanmak şöyle dursun, hayat pahalılığı mütema
diyen artmaktadır. 

Sayın Maliye Vekili, yapılacak bu zamların 
fiyat artışlarını tahrik etmiyeceğini iddia bu
yurdular. Vekilin bu sözlerini de bir teminat 
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olarak kabul ederken, bu sözü, fiyatların yük
selmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır ve 
alınacaktır, mânasına anlıyoruz. Bunun tahak
kukunu da, Hükümette vazife almış değerli in
sanların mesuliyet duygularından bekliyoruz. 

Şimdi arkadaşlarım, Bütçe Komisyonunun 
Sayın Sözcüsü, memurlara yapılaeak zammın 
ve yatırımların ekonomik hayata bir canlılık 
getireceğini ifade buyurdular. . 

Bu canlılığın geçici olması tehlikesi vardır. 
O halde, bu canlılığın devamlı olabilmesi, bu
nunla mütenazır, tesirli tedbirlerin vaktinde 
alınmasına bağlıdır. Bunun içindir ki, yatırım 
mevzuunda, bir görüşü ifadede fayda vardır. 
Yatırımlar, derhal yeni istihsaller yaratacak 
sahalara yapılırsa o zaman iktisadî hayata can
lılık getirir. Yatırımlar, donmuş hale getirilir 
veya çok uzun zaman sonra istihsale müsait yer
lere yapıldığı takdirde ekonomik hayatımıza 
hemen canlılık getiremez. Bunun elbetteki Hü
kümet tarafından nazarı itibara almaeağı ga
yet tabiîdir. 

O halde bu .sahadaki sözleri de, yani memur
lara . yapılan zamlarla yatırımların iktisadî ha
yatımıza devamlı bir canlılık getireceği vadini 
de bir teminat, diye telâkki ederek tescil edi
yorum. 

Büyük kütleyi teşkil eden köylümüzün, ha
yatına tesir edecek yatırımlarla, harekete geçi
rilmesi büyük bir problemdir. Bizim memleke
timizde gerçek olduğu gibi görülmek istenirse, 
gizli bir işsizlik mevcuttur. Vatandaşımızın 
% 85 i bütün kış devresini oturmakla geçirir. 
O halde; büyük bir kütleyi istihsal hayatına 
sevk edebilmek, bu âtıl millî gücü değerlendi
rebilmek için çok esaslı ve plânlı hareket etmek 
lâzımdır. Hükümetler, vatandftşm % 85 ini 
oturmaktan harekete geçirecek iş sahaları ya
ratmayı en başta gelen dâva olarak ele almalı
dırlar. 

Ancak, bu suretledir ki, ekonomimiz gereği 
gibi canlanacak millî iş gücümüz artırılacaktır. 
Bu istikamette yeni teşebbüslerin yapılmasını 
temenniye şayan buluyorum. 

Mühim bir hususa daha dokunacağım : 
Yılda, ortalama 600 milyon dolarlık ithalât 

ihtiyacımız var. Yatırımlarla sanayie lüzumlu 
hammadde ve diğer yardımcı maddelerin zaruri 
kıldığı bu 600 milyonluk ithalâta karşı, yılda 

• ortalama 300 milyon dolar civarında ihracat 
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imkânına sahibiz. İkisi arasında pek büyük bir 
fark vardır. İşte ekonomik hayatımızın büyük 
dâvası budur. 

Sayın Vekil, bu hususta nikbin; ve endişe 
edilecek bir durum yoktur, diye tavsif buyur
dular. Bu açığın 110 milyon dolarının Amerikan 
yardımından hibe olarak temin edileceğini söy
lediler. Bu açık mevzuu on yıldır daima endi
şeyi mucip bir problem olarak ortadadır, itha
lât ve ihracatımız arasında mevcut; aleyhteki 
bu fark memleketimizin çektiği sıkıntının âmili 
olan bir müzmin derttir. Bunun üzerine ciddî 
olarak el koymak zamanı çoktan gelmiştir. Hü
kümetin bu hayatî konu üzerinde önemle dur
duğunda hiçbirimizin şüphesi yoktur. Bunu da 
(böylece tesbit ve müessir çarelerinin bulunma
sını temenni ediyoruz. 

Sözlerimin sonuna gekniş bulunuyorum. 
Bizim hayatımızın umumi hedefi çalışmak, 

çalışmak ve istihsal, istihsal olmalıdır. Bizi 
kurtaracak en büyük tedbir de bu olacaktır. 

Çünkü ötekiler tahakkuk yolundadır. Bu 
memleket, artık kendisini idare edenlerin fazi
letlerine inanmak durumundadır. 

Bunun ötesinde bir ikinci faktör karşımıza 
dikilmektedir: însan nasıl huzur ve emniyet 
içinde yaşamak isterse, iktisadî hayat .da açıl
mak ve gelişmek için istikrar ve emniyet ister. 
Bütçe ve ona hâkim olan zihniyet de bu istika
mette atılmış ciddî adımlarla muvaffak olur. 
Bütçeyi tatbik mevkiinde olan insanlar, bu mem
lekette emniyeti, huzuru temin ve fazileti tem
sil eden insanlar oldukları müddetçe, bu bütçe
nin bize ancak iyi günler getireceğini düşün
mek ve buna inanmak yerinde bir hareket olur. 

Sözlerimi, 1961 bütçesinin Türk milletine ve 
memleketimize 4ıayır ve uğur getirmesini can
dan dileyerek bitiriyorum. 

Kurucu Meclisin 1961 bütçesine verdiği de
ğeri bu anlayış içinde mütalâa etmeliyiz. 

!.. 1961 O : 3 
İnkılâp Hükümetini, bu bütçenin samimîli

ğine inanan, sorumlu vazife sahipleri olarak teş
vik etmeliyiz. 

Kurucu Meclisin huzurunda, ana meseleleri
mize dair Hükümetin verdiği sözleri, mutlaka 
yerine getirilecek teminat saydığımızı tekrar 
belirterek, cümlenizi hürmetle selâmlarım. «(Al
kışlar) 

BAŞKAN — Bir teklif var onu okuyoruz. 

Kurucu Meclis Başkanlığına 
Şimdiye kadar dinlediğim hatiplerin sözle

ri ve şifahen arz ettiğim mucip sebepler göz 
önünde tutulursa 1961 yılı bütçesinin, üç aylı
ğına tekabül eden kısmının muvakkat bütçe 
olarak kabul ve tatbikini arz ve teklif ederim. 

Fuat Arna 

BAŞKAN — Bu teklifi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. (Usul hakkında söz istiyoruz 
sesleri) 

BALTACIOĞLU ZEKÎ — Muhterem arka
daşlarım Kurucu Meclis İçtüzüğünün âmir ah
kâmına göre bütçe üzerinde artırma ve eksilt
me tekliflerinin, Bütçe Komisyonuna bütçenin 
tümü üzerindeki müzakereler bitmeden önce ve
rilmesi lâzımgelir. Kaldıki böyle bir teklifin üç 
Millî Birlik ve 30 Temsilci Meclisi Üyesi tara
fından imzalanması şarttır. Bu itibarla bu tek
lifin oya konulması mümkün değildir. 

BAŞKAN — 1961 yılı bütçesinin maddeleri-
nin*müzakeresine geçilmesini reylerinize sunu
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

21 Şubat 1961 Salı günü yani bu sabah sa 
at 9,45 de müzakerelere devam edilmek üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saa t i : 0,10 



6 
1961 Yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı 

Ve 

Bütçe Komisyonu mazbatası 

I 9 6 1 

Ankara 
Kurucu Meclis Matbaası 



* 

» ' \ 



BÜTÇE KOMİSYONU 
RAPORU 





Bütçe Komisyonu raporu 

Kurucu Meclîs Başkanlığına 
Geçen yıllarda, Bütçe gerekçelerinin ve cetvellerinin komisyonda tetkik ve müzakeresi, umumi

yetle iki ilâ iki buçuk ay sürerdi. İstisnaî şartlar dolayısiyle, bu yıl komisyonumuz çalışmalarını 
iki haftada tamamlamıya mecbur kalmıştır. Fakat tetkik müddetinin kısalığına rağmen, raporu
muzda memleket ihtiyaçlarını ve dâvalarını ana hatlariyle belirtmek hususunda âzami itina ve ti
tizliği göstermiş bulunuyoruz. 

Komisyonumuzda, memleketin malî, iktisadî, içtimaî ve idarî meseleleri gözden geçirilmiş, umumî 
durum hakkında komisyon üyeleri ile Hükümet ve yetkili vazife sahiplerinin görüşleri kar
şılaştırılmış ve bütçe tasarısı müzakere edilmiştir. t 

Tetkiklerimizin neticelerini, tasarılarda yaptığımız tadiller ve tatbikatta dikkate alınmasını fay
dalı gördüğümüz temennilerle beraber Umumi Heyete arz ediyoruz. 

1. Uzun vadeli iktisadî gelişme şartlan : 
Bir memleketteki iktisadî şartlar insan gücünün, teşkilât bünyesinin, tabiî servetlerin ve ser 

"maye kaynaklarının verimine göre takarrür eder. Tabiat kaynaklarının kıymetlendirilmesi, ser
mayelerin prodüktif maksatlara kullanılması ve insan gücünden iyi randıman alınması bir ta 
raftan hususî teşebbüs erbabının kendi meslekî fonksiyonunu lâyıMyle ifa edebilmesine ve di
ğer taraftan iktisat siyasetinin terakki ve inkhafa müsait bir istikamette yürütülmesine bağlı
dır. Fakat Türkiye'de şimdiye kadar hususî müteşebbisin rolü Bati ülkeleri ile kıyaslanamıya-
cak derecede dar ve basit kadrolar içinde kaldığı gibi, iktisat siyaseti de ahenksiz, istikrarsız 
ve arızalı bir seyir takibetmiştir. On Dokuzuncu Asırdan beri muhtelif fasılalarla girişilmiş kal
kınma ve inkılâp hamleleri kapitülâsyonlar, harbler, idari baskılar, sermayesizlik, emniyetsiz
lik, özel teşebbüs faaliyetinin yetersizliği ve bilgisizlik yüzünden hedeflerine erişememiştir. 

Türkiye'nin dünkü ve bugünkü iktisadî şartlan tahlil edildiği vakit, iki açı hakikat dikkate 
çarpmaktadır. Bu hakikatlerin birincisi, gelir ve hayat seviyesinin düşüklüğü ve diğeri iktisa
dî gelişme temposunun nüfus artışına nispetle arz ettiği yetersizliktir. 

Gelir seviyesindeki düşüklüğü ve iktisauî gelişme temposunu üç ayrı devreye ait istatistik
leri mukayese ederek belirtmek kabildir. 

a) îlk olarak, İkinci Cihan Harbinin arifesine rastlıyan 1938 yılındaki iktisadî şartlar 
üzerinde duralım. Lozan Muahedesinden itibaren barış içinde geçen on beş yıl zarfında Türkiye ik
tisadî istiklâlini tahkime çalışmış, büyük iktisadî buhranın yarattığı güçlüklere mâruz kalmış ve 
millî kaynaklarına dayanarak iktisadî ve medenî ihtiyaçlarına çare aramıştır. Bu devrenin sonun
da, memleketimizde nüfus başına düşen geliri diğer bâzı ülkelerle mukayese ettiğimiz vakit çıkan 
netice şudur : 

Tabla No : 1. 
1938 yılına ait milletlerarası gelir mukayeseleri (1) 

Memleket Millî gelir Nüfus Adam başına gelir 

A. B. D. 
Büyük Britanya 
İsviçre 
Danimarka 
Holânda 
Almanya 
Türkiye 

67 600 
23 624 
2 023 
1 285 
2 722 

15 160 
1 296 

milyon dolar 
•» 

•» 

» 
» 
» 
» 

129 969 000 
47 494 000 
4 192 000 
3 777 000 
8 684 000 

59 657 000 
17 016 000 

Kişi 
:» 
> 
» 
» 
» 
» 

520 
497 
481 
340 
313 
257 

76 

Dolar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(1) United Nations, Monthly Bulletins of Statistics. 
Ticaret Vekâleti, Konjonktür mecmuaları. 
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Yukanki (1) No. lu tablo, 1938 de Türkiye'de adam başına düşen ortalama gelirin Amerika Bir1-, 
leşik Devletlerindekînden 6.8, İsviçre'dekinden 6.3, Danimarka'dakinden 4.4, Holânda'dakinden 4.1; 
ve Almanya'dakinden 3.3 defa az olduğunu göstermektedir. O tarihte ileri memleketlerde adaîıı 
başına düşen gelir miktarları arasında mühim farklar bulunmakla beraber, Türkiye'deki kazanç ve 
refah seviyesinin Avrupa bareminde alt kademeyi işgal ettiği dikkate çarpmaktadır. 

b) 1938 - 1948 yılları da, anormal bir devre teşkil etmektedir. Harb ekonomisini ve harbden 
sonraki tamir gayretlerini içine alan bu devrenin başlıca hususiyetleri ticarot hadlerinin ham
madde ve zirai mahsul ihracatçısı memleketler IeMne seyir göstermesi, dünya piyasalarında fiilî 
talebin devamlı olarak canlılığını muhafaza etmesi ve hemen har yerde enfB-syonist tazyikin de
ğişik dozlarla tesirini duyurmasıdır. İhracat emtiasının nispeten kolay rıahrae k ı l d ı r , ve a^ken 
harekâtın geniş kıymet tahriplerine zaruret yarattığı bu yıllarda, umumî konjonktürün birçok ta
rafsız ülkeleri zenginleştirdiği malûmdur. Türkiye, harb esnasında ve sofmk barısın ilk yrilavırfb, 
seferber durumunu muhafaza etmekle beraber, iktisadî sahada terakki gayretlerini tamamiyle ih
mal etmemiştir. Harb ekonomisinin- yerli imalâta sakladığı fiilî hlrıaya, Maı sanayi kollarının ge
lişmesine müsait zemin hazırlamıştır. Bu devrenin sonunda memleketimizde nüfus basma diteen ge
liri diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz vakit çıkan netice şudur ; 

Tablo No. 2 

1948 yılma ait milletlerarası gelir mukayeseleri (2) 

Memleket Millî gelir Nüfus Adam başına gelir 

A.B.D.. 221600 milyon dolar 146 631000 kişi 1504 dolar 
İsviçre 4 201 » 4 582 000 » 913 » 
Büyük Britanya 37 888 » 50 065 000 » 757 » 
Danimarka 3 149 » 4 190 000 » 749 » 
Holânda 4 961 » 9 800 000 » 506 » 
Türkiye 3 148 » 20 049 000 » 157 » 
Yunanistan 1090 » 7 483 000 » 145 » 

YukarıM 2 No, lu tablo, Türkiye'de adam başına düşen ortalama gelirin 19"o do A nerika Bir 
leşik Devletlerindekînden 9.5, İsviçre'dekinden 5.8, Büyük Britanya'dakinden 4,8, Danimarka'da-
kinden 4.7 ve Holânda'dakinden 3.2 defa az olduğunu göstermektedir, Harb ve onu iakibe&en yıl
ların nüfus başına istihsal ve gelirlerdeki gelişme oram Avrupa ve Amerika'da birbirinden ehem
miyetli ölçülerde ayrılmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde istihsal kapasitesi ve golir haem 
büyük inkişaflar kaydettiği halde, harb tesirlerine doğrudan doğruya mânız bulunan Avrupa, eko
nomisi hakikaten sıkıntılı bir devre geçirmiştir. 

1948 yılma ait istatistiklerde, Türkiye'de adam başına düşen gelir seviyesi ile Avrupa mem
leketlerinin ortalama gelir seviyesi arasındaki fark biraz kapanmış görünmektedir. Meselâ 1928 de 
bir Britanyalmm ortalama kazancı Türk vatandaşının ortalama gelirinden 6.5 defa yüksek iken 
bu fark 1948 de 4.8 e, bir îsveçrelinin ortalama kazancı 6.3 defa yüksek iken aynı yıllar sarfın
da fark 5.8 e inmiştir. 

c) 1948 - 1958 yıllarında dünya ekonomisi geniş yatırımlara sahne olmuştur. Teknik yeni
liklerin tatbikata intikal etmesi, milletlerarası ticaret ve sermaye hareketlerinin seyyaîiyet ka
zanması, iktisadî iş birliği zihniyetinin, teessüs etmesi, prodüktivitenin artması ve iktisat siyaset-

(â) Aym konaklar. 
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lerinin muvazeneli gelişme imkânları hazırlaması, ekseri memleketlerde hayat şartlarını müspet is
tikamette değiştirmiştir. Yatırımların gelirler üZ3rinde yarattığı çoğaltıcı tesire ve bu yüzden ta
lebin genişlemesine rağmen, iştira kuvvetinin piyasalarda enflâsyonist tazyik icra etmesi geniş öl
çüde önlenebilmiştir. 

Aynı devrede, Türk ekonomisi de oldukça hareketli bir manzara göstermiştir. Resmî ve hususî 
sektörlerde yeni eserler kurulmasına başlanmış ve bunlartlan bir kısmı tamamlanmıştır. Ancak 
ekonomi şefi mevkiinde bulunan şahsın kararlarında düştüğü hatalar, tabiî kaynaklarda vukua 
gelen kıymet tahripleri, yatırımların pahalıya mil edilmesi, kuruluş müddetlerinin döviz buhranı 
yüzünden fazla uzayarak sermayeleri yıllarca nnflûç halde tutması, türlü israf cereyanları ve ik
tisadî icapların siyasî maksatlara ve menfaatlere feda edilmesi ağır zararlara yol açmıştır. Enflâs
yonun iktisadî muvazeneyi bozması, ihracatın sönük gitmesi, dış borçların kabarması, terakkiye 
müsait bir sosyal vasat teessüs edememesi ve devht müdahalesinde aşırılıklara kaçılması istihsal 
bünyesinin gittikçe ağırlaşan bir tazyik altında bunalmasına sebebiyet vermiştir. Ehemmiyetli ye
kûnlar tutan iktisadî yardımlara rağmen, kalkınma hamlesi beklenilen semereyi getirmemiştir. 
1948 ve 1958 yıllarına ait milletlerarası gelir mukayeseleri, bu hususta açık fikir vermeye hizmet 
edebilecek mahiyettedir, 

Tablo No. 3 

1958 yılına ait milletlerarası gelir mukayeseleri (3) 

Memleket Millî gelir Nüfus Adam başına gelir 

A. B. D. 367 700 milyon dolar 174 787 000 kişi 2 101 dolar 
İsviçre 6 649 » 5 185 000 » 1 278 » ' ' * 
Büyük Britanya 51 354 » 51 680 000 » 995 » 
Danimarka 3 969 » 4 515 000 » 882 » 
Almanya 41 928 » 54 357 000 » 776 » 
Holânda 7 846 » 11 186 000 » 700 > 
Yunanistan 2 439 » 8 173 000 » 311 > 
Lübnan 427 » 1 550 000 » 275 » 
Ghana 935 » 4 836 000 » 198 » 
Türkiye 3 635 » 26 163 000 » 193 » 

Dolar paritesine göre, 1948 - 1958 arasında Türkiye'de gelirlerin nüfus başına kaydettiği ge
lişme nispeti % 23 civarındadır. Aynı devre zarfında adam başına düşen gelir artısı Amerika 
Birleşik Devletlerinde ve İsviçre'de % 39, İngiltere'de % 31 ve Holânda'da % 38 civarındadır. 
Her şeyi âdeta yenibaştan yaratmak mecburiyetinde olan geri kalmış ekonomilerde yatırımların 
yüksek randıman getirmesi ve azalan randıman kanununun tesirlerini daha geç göstermesi sebe
biyle, gelirlerdeki gelişme nispetinin kolayca artması kabil olduğu halde, memleketimizde istih
sali kâfi derecede hızlandırmak kabil olamamıştır. Hattâ diğer geri kalmış ekonomilere nazaran 
gelişme hareketi hayli ağır bir seyir taMbetmiştir. Yukarıki 3 No. lı tablo. 1958 de Türkiye'de 
adam başına düşen ortalama gelirin Amerika Birleşik DevletlerindeMnden 10.8, Büyük Britanya'-
dakinden 5.1, İsviçre'dekinden 6.6 ve Danimarka'dakinden 4.5 defa az olduğunu belirtmektedir. 

Bu gelir mukayeselerinde, resmî döviz rayiçleri esas tutulmuştur. Resmî döviz rayiçlerinin 
daima hakikî para kıymetini temsil edemediği malûmdur. Bir paranın kuvvetine veya zaafına göre, 
resmî kurlarla ölçülen gelirlerin fiilî duruma nazaran fark arz etmesi tabiîdir, Meselâ, 1938 de 

(3) Aym kaynaklat. 
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îsviçre frangı, sterling ve dolar kuvvetli para karakterini haiz oldukları halde, Alman markı de
ğerini kambiyo kontrolü sayesinde muhafaza ediyordu. 1948 de <|olâr ve İsviçre frangının birer 
kuvvetli para mahiyetini haiz bulunmalarına mukabil sterling sarsılmış durumda idi. 1958 de Al- * 
man markı kuvvetli para, sterling ve florin sağ para mahiyetinde idiler. Her üç devrede de Türk li
rası teknik terimle zayıf para durumunda bulunmakta .ve resmî kurlar ile serbest rayiçler arasında 
farklar müşahede edilmekte idi. Almanya gibi serbest rekabet rejiminde kuvvetli paraya kavuşmuş 
bir piyasa ile zayıf paralı ve geri kalmış bir ekonomi arasındaki mukayesede, gelir seviyelerindeki 
ayrılıkların rakamlarda görüldüğünden daha derin bir farka delâlet edebileceğine şüphe yoktur. 

Türkiye'deki istihsal ve gelirlerdeki inkişafın diğer memleketlere kıyasla ağır bir seyir taMbet-
mesinde rol oynıyan sosyal, psikolojik, iktisadî ve malî âmillere aşağıdaki paragraflarda kısaca te
mas etmek istiyoruz. 

2. Sosyal ve idarî şartların iktisadî gelişme üzerindeki tesirlerine dair : 
Geri kalmış ekonomilerin bariz hususiyetlerinden biri, cemiyet bünyesine yer yer geleneklerin 

ve taassubun hâkim olmasıdır. Geleneklerin ve taassubun cenderesinde yaşıyan zümrelerde, umumi
yetle hiyerarşi fikri çok kuvvetlidir. Mevcut sos rai stat'inün ve iktisadî nizamın muhafazasını 
menfaatleri inin zarurî sayan gn-mlasmalar. daima yeni fikirlere ve teşebbüslere cephe alırlar. Kül
türün ve inkılâp cereyanının merkezden muhite yayılmasını hedef tutan gayretler, mahallî ve mevziî 
aksülâmellerle karşılaşır. Taassup zihniyetinin ve geleneklerin baskısından silkinebilmek, ancak 
çok taraflı tesir yaratan ve iz bırakacak hâdiseler neticesinde kabil olabilir. Tevekkül zihniyeti 
terk edilir, ferdî kıymetlerin kendilerini göstermelerine imkân verilir, kültür hareketleri canla
nır ve yeni iş sahaları atılırsa, istikrarlı kalkınma istikametinde muntazam gelişmeler beklenebi
lir. İnkılâplarımızın hedefleri arasında bulunan bu şartlar gerçekleşinceye kadar, kalkınma ve 
terakki hamlelerinin sosyal muhitte benimsenebilmesinde güçlükler bahis mevzuu olabilir. 

a) Kalkınma ve terakki hamlelerini zorlaştıran sebeplerin başında, kültür seviyesinin ki
fayetsizliği zikredilebilir. 

1924 bütçesinde Millî Eğitim hizmetlerine ayrılan ödenek 6 164 804 lira idi ve ilköğretim 
masrafları bu ödene*" dâhil bulunmuyordu (4). Cumhuriyetin başlangıcında gavet mütevazı bir 
tahsisatla girişilen kültür hizmetleri zamanla genişlemiş ve bütçe ödenekleri 1938 de 15 milyon 
lirava, 1950 de 186 milvon lirava, 1958 de 539 milvon lirava ve 1960 da 931 milyon liraya çık
mıştır. 1961 bütçesi Millî Eğitim hizmetlerine on fazla ehemmiyet veren Bütçe kanunlarından 
biri olup, yapılan tahsis miktarı bir önceki yıla göre 368 milyon fazlasiyle 1 300 189 000 lira 
tutmaktadır. 

Maarif hizmetleri, bilhassa ilköğretim safhasında, tatminkâr sayılabilecek bir durum arz et
mekten daima uzak kalmıştır, istatistikler, Türkiye'nin en az okur - yazar nüfusa sahip bulu
nan memleketler arasında yer aldığını göstermektedir. İlköğretim hizmetlerinin kifayetsizli
ği, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir sosyal mesele teşkil etmektedir. Üç buçuk mil
yonu a^an tahsil çağındaki çocuklann üçte birinden fazlası okula gitmemektedir. Köy okulla
rına kayıtlı talebeden bir kısmının devamını ve tahsilden lâvıkivle faydalanmasını temin ede
bilmek hususunda imkânsızlıklarla karşılaşılmaktadır. İlkokul öğretmenliği, fedakârlık istiyen 
ve mahrumiyetlere tahammülü gerektiren bir meılek olmakta berdevamdır. Bilhassa geri. çevre
lerde, öğretmenler vazifelerini güçleştiren bir zihniyetle karşılaşmaktadırlar. Kültürü merkezden 
muhite doğru yaymak için her şeyden önce ilköğretimi takviye gerektiğine şüphe yoktur. İlköğ
retim, memleketin cehalete karşı 1 numaralı mübadele silâhıdır. Bu yıl bütçesi ile alman tedhirler 
dâvanın halline doğru yeni ve ümit verici bir adım teşkil etmektedir. 

(4) Maliye Tetkik Kurulu, Genel Muvazeneye dâhil dairelerin 1924 - 1948 yıllan bütçe giderleri. 
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Ortaöğretim müesseselerine devam eden öğronci sayısı 265 bin civarında olup takriben 220 

bini ortaokullara ve 45 bini liselere kayıtlıdır. Bu vaziyete göre, öğretmen okulları hariç, nüfu
sa nazaran liselerde tahsil görenlerin nispeti Ba*ı - Avrupa'daM üniversite mezunlarından bile az
dır. Tahsil çağındaki çocukların yalnız yüzde 3 ü ortaöğretimden faydalanmaktadır. Ortaokul ve 
liselerin kadrolarına öğretmen bulmak hususunda eskiden beri zorluk çekildiği de malûmdur. 
Kültürlü vatandaş sayisıaı muasır medeniyet seviyesine yaklaştırabilmek için yalnız ortaöğretim 
müesseselerini çoğaltmak değil, aynı zamanda tahsil kalitesine de daha fazla itina etmek lâzım-
geleceği muhakkaktır. 1961 bütçesine yeni okul binaları için konulan ödenek bu yıl yüksek bir 
seviyeye ulaşmakla beraber ihtiyacın ancak yansını karşılıyacâk miktardadır. 

Maarifimizin bünyesinde dikkate çarpan bir nokta da, üniversite ve yüksek okullardan me
zun olanların sayı itibariyle ileri memleketlere göre azlığıdır. Üniversitelerin yalnız birkaç bü
yük şehirde kurulmuş bulunması, Anadolu çocuklarının yüksek tahsil yapmalarını güçleştirmekte
dir. Gençliğe daha müsait şartlar ve imkânlar hazırlamak üzere hem yurt ve burs meselelerinin 
ciddiyetle ele alınması ve hem de İngiltere'de olluğu gibi bölge üniversiteleri sisteminin faide 
ve mahzurları üzerinde yeni bir zihniyetle tetkiklere başlanması zaruri bir ihtiyaç teşkil etmek
tedir. 

b) Kültür ve terakkinin uzak memleket köşelerine yöneltilmesini güçleştiren âmiller ara
sında, aydınların tutumuna ve mesuliyetine de kısaca temas etmekte faide görürüz. Zira memle
ketimizde, görgülü ve bilgili kimselerin büyük merkezlere rağbet ettikleri ve kendilerini yetişti
ren bölgeleri ihmal ettikleri bir hakikattir. Yurt dışında, Ankara'da veya İstanbul'da yüksek tah
sillerini tamamlamış olan gençlerin geniş ekseriyeti vilâyetlerine dönerek istikballerini orada ara
mamaktadırlar. Bilâkis şehir ve kasabalarda muvaffak olmuş ve mevki yapmış meslek sahipleri, 
umumiyetle memuriyet almak, mebus seçilmek, ticaretlerini nakletmek veya gayrimenkul edin
mek suretiyle Hükümet merkezine veya İstanbul'a yerleşmek emelini beslemektedirler. 

c) Mahallî idarelerin malî durumları ve teşkilât vaziyetleri de, bölgelerin öz kaynaklarına 
dayanarak kalkınmalarına pek müsait değildir. Aşırı idarî ve malî merkeziyetçilik, mahallî ve 
mevziî ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırıcı bir usuV teşkil etmemektedir. Merkeziyetçiliğin 
ifrata kaçmasında tevsii mezuniyet sistemini mahzurlu kılan eleman kifayetsizliği bir rol oynamış 
mıdır, yoksa eleman kifayetsizliğini doğuran sebep mahallî idarelerin malî takatsizliği midir? 
Raporumuzda, bu noktaların münakaşasına girecek değiliz. Yalnız şiddetle ihtiyaç duyulan idarî 
ve malî ıslahatta, mahallî idareleri insiyatiflerinde daha serbest bırakacak ve varidat imkânlarını 
yeni uzlaşma formülleri sayesinde ferahlatacak tedbirlere ihtiyaç bulunduğuna işaret edeceğiz. 

d) Müteşebbis sınıfının kendi fonksiyonunu lâyıkiyle ifa edememesi de, iktisadî terakki ve 
gelişmeyi zorlaştıran sebeplerden biridir. 

Tanınmış Fransız iktisatçılarından Jean Fourastii, eserlerinden birinde şunları yazmaktadır : 
«Dünyanjn süratle terakki yolunda ilerlediği bir çağa girmiş bulunmaktayız. İktisat ilminin tat
bikata kazandırdığı yeniliklerden iş adamlarının faydalanmak lüzumunu duymadıkları bir millet, 
geriliğe mahkûm sayılabilir. İşletmeleri amprik bilgilere dayanarak idareye alışmış müteşebbislerin 
bâzı Afrika ve Asya memleketlerinde tarlayı kadınlara çektirdikleri kara sabanla sürmeye uğra
şan köylüler gibi devrini geçirmiş usullere bağlı kalmış sayılacaklarına şüphe yoktur.» 

Türkiye'de, işletme ve organizasyon meselelerine iş adamlarımız son zamanlarda ehemmiyet 
vermeye başlamışlardır. İş hayatının amprik usullerle yürütülmesi ve piyasanın yirmi küsur yıldan 
beri enflâsyon rehavetine alışmış bulunması, hiç şüphesiz bir bünyevi zaaf sebebidir. Kredi plâfon-
larının birkaç ay sabit kalmasır enflâsyon temayüllerinin durdurulması, ithalâtın bollaşarak ha
fif bir rekabet doğurması birçok müesseseleri sıkıntılı duruma düşürmeye kâfi gelmektedir. Yük
sek kâr hadlerine alışmış, rasyonel işletmecilik metotlarına yabancı kalmış ve rekabet şartlarından 
ürken piyasa sektörlerinin mevcudiyeti» bilinmiyen hakikatlerden değildir. 
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3. Terakki ve gelişmeye engel olan iktisadî ahenksizlikler : 
Ziraî mahsul ve hammadde ihracatçısı memleketlerin kalkınma meseleleri, sanayi ülkelerinden 

farklı bir hususiyet arz eder. Sanayi ülkeleri, ekonomilerini cihazlandırmak üzere kullanacakları 
malzemenin mühim bir kısmını dâhilde imal etmek imkânına sahiptirler. Fakat ziraat memleketle
rinde, yeni teçhizat ve yatırım masraflarının dış tediyeler bilançosu üzerinde geniş bir in'ikâsı var
dır.. Bu tip ekonomilerde, bütçe tahsisatının veya kredi kontenjanlarının kalkınma hizmetlerine hız 
vermek hususundaki tesir ve rolü tâli ehemmiyettedir. Bünyeleri ziraî karakter taşıyan memleket
lerde, yatırımların genişletilmesi veya daraltılması, döviz disponibilitesine bağlıdır. Buralarda kal
kınma hareketinin vüsat ve devamı, toprak altı veya üstü mahsullerinin ihracatından sağlanacak 
döviz gelirinin miktarına göre değişebilir, 

Bir ziraat memleketinin uzun vadeli kalkınma gayretlerinde karşılaşabileceği iktisadî zorluk
ların başında, ticaret hadlerinin ve ihracat hac ininin tahavvülleri gelebilir. 

Hammadde ve ziraî mahsul fiatlarındaki dalgalanmalar, geri kalmış ekonomilerin dış tediye
ler bilançosu üzerinde devamlı bir tazyik icra ftmektedir (5). Birleşmiş Milletler iktisatçıları
nın 1901 - 1950 yıllarına rastlıyan yarım asırlık bir devreyi kapsayan tetkikleri, bellibaşlı 18 
iptidai madde fiyatındaki ortalama yıllık dalgalanma nispetinin % 23 civarında olduğunu tesbit 
edilmiştir. Bâzı maddelerde bu nispetin % '6İ ye kadar çıktığı görülmüştür. Tetkiklerin netice
sine göre, ziraajt memleketlerinin mâruz kaldıkları konjonktür dalgalanmaları, sanayi ülkele
rinin bünyelerinde karşılaşılan! fiat değişiklikle! ine kıyasla çok daha şiddetlidir. 

Hammadde ihracatında, fiatlar gibi, miktarların da bir yıldan diğerine mühim farklar gös
terdiği malûmdur. 

ihracatın miktar ve fiatlarındaki âni ve şiddetli dalgalanmalar, döviz gelirinin intizamını bo
zan ve istikrarlı gelişme şansını zedeliyeni bir faktör teşkil etmektedir. Dövis gelirinin emni
yetsizlik ve kifayetsizliği ile ödeme kabiliyetinin gayrimuayyen bir konjonktüre tâbi bulunması 
yabancı sermaye ve dış istikrazlardan istifade imkânlarını daraltmaktadır. 

Türkiye'nin dış ticaret hadleri büyük iktisadî buhran ve depresyon yıllarında aleyhte bir se
yir takbaimiş, İkinci Cihan Harbiyle * beraber yükselen bir konjonktüre tâbi olmuş, Kore 
Harbi bu müsait konjonktürü hızlandırmış, fakat 1953 ten itibaren tekrar tutuk bir durum bu
lamıştır. Ticaret hadlerinin son yıllardaki seyri, sanayi ülkelerinin lehine ve ziraat memleketi,; 
rinirti aleyhinedir. 4 numaralı tablo bu hususta bir fikir verebilir. 

Tablo No: 4. 

Sânayi ve ziraat memleketlerinin ticaret hadleri 

1951 - 1960 (6) 
(1953 == 100) 

1951 1953 1957 1960 

Sanayi memleketleri 92 100 100 107 
Ziraat memleketleri 114 100 96 93 

Ziraat memleketlerinin ihracattaki fiyat elastikiyetine karşı alabilecekleri tedbir, iktisat siya
setini kabil olduğu kadar maliyetleri ucuzlatacak tarzda ayarlamaktır. Ticaret hadleri düştüğü va-

(5) TJnitet Nations, Instdbility in Export Mat ket s of TJnder - Developed Countries. 
(6) İktisat Fakültesi neşriyatı No: 117. i 
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kit, istihsal ve ihracatın aksamaması, yeni fiyat rayiçleriyle yapılacak satışların bir kâr marjı ih
tiva etmesine bağlıdır. 

Ticaret hadlerinin düşmesi, ihracat piyasalarında rekabetin şiddetlenmesi ile neticelenen bir ha
dis: dir. Konjonktürün ziraî mahsul ve hammadde ihracatçısı memleketler aleyhine seyir takibet-
tiği devrede, dışarıya satışları ilk tıkanan ekonomiler, yüksek maliyet şartları ile çalışanlardır. 

Ziraî mahsul ve hammadde, maliyetlerinin düşük tutulması için lâzım olan şartlar şunlardır : 

a) İhracatı besliyen faaliyet kollarında kullanılacak malzeme, teçhizat ve motorlu vasıtaların 
ucuzluğu. Bıı makina ve vasıtaların müsait bir gümrük rejiminden faidelenmeleri ve istihsal ih
tiyaçlarını karşılıyacak miktarlarda yedek parçalariyle ithal edilmeleri. İstihsal bölgeleriyle ihra
cat limanları arasında ııcua nakliyat imkânlarının temin edilmesi. 

b) İhracatı geliştirmeye yarayacak karakterdeki yatırımlara ehemmiyet verilmesi. Bu tip ya
tırımların pahalıya mal edilmemesi. 

c) Memlekette umumi pahalılık cereyanına sebebiyet verebilecek ve maliyetlerin yükselme
siyle neticelenebilecek enf lâsyoriist tesirlerin önlenmesi. Diğer bir deyişle, ziraî mahsul ve 
hammadde kıraca>-ısı memleketler, paralarını kuvvetli ve maliyetlerini sağlam tutmak mecbu
riyetindedirler. 

İhraç:ct maddeleri maliyetlerini düşük tutacak şekilde iktisat siyasetinin tanzim edilmesi, 
kolay ifade edilebilecek fakat gerçekleştirilmesi güç bir keyfiyettir. Çünkü geri kalmış ekono
milerde ihtiyaçlar fasla ve tatmin vasıtaları mahduttur. İhtiyaçların fazlalığı ve siyasî karar
lar, bu memlekeliibrde hükümetleri bütçe masraflarını ve yatırımları artırmaya ve gümrükler
den Hazine lehine âaami hasılatı sasıyabilecek tedbirlere baş vurmaya sevk eder. Fakat yatı
rımlarla bütçe masraflarmdala artışın gelirler üzerindeki çoğaltıcı .tesiri maliyetlere inikas 
edince, ihracat güçlükleri belirmeye başlar. Geri kalmış ekonomilerin en büyük sıkıntıların
dan biri de, bir iktisadî hesaba dayanmıyan yatı rım ve bütçe tahsislerinin maliyetileri tahrik sure
tiyle ihracatı tıkamasıdır. 

Türkiye'de üon yıllarda çahidolduğümuz durum, bu kaideye tipik bir örnek teşkil etmektedir. 
Enflâsyon tesirlerinin hissedilmeye başlandığı 11 53 ten beri ihracat durumu bir türlü düzeleme-
mişiir. İLrağıdaki 5 numaralı tablo, dünya ticaretinin mühim gelişmeler kaydettiği bir dev
rede ihracatımızın seyrini göstermsktedir: 

Tablo No. 5 

1953 - 1959 arasında muhtelif memleketlerde nüfus basma ihracat miktarları (7) 

Memleket 

Belçika 
Holânda 
Danimarka 
Büyük Britanya 
Almanya 
Fransa 
İtalya 
Yugoslavya 
Yunanistan 
İspanya 
Türkiye 

1953 

257 
205 
207 
143 
86 
90 
31 
10 
17 
17 
17 

dola 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1959 

362 
318 
297 
181 
178 
124 
58 
25 
24 
17 
13 

dolar 
» 

i » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Artış veya azalış 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

40 
55 
43 
26 
106 
37 
87 
150 
41 
1 
23 

(7) Unitet Nations, Monthly, Bulletin of Statistics, November 1960. 
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Türkiye'nin 5 numaralı tabloda gösterilen 1959 yılına ait ihracat miktarı istisnaî bir karakter 

arz etmektedir. 1958 de 247 milyon dolar tutan ihracatımız, dört Ağustos kararlarını takibeden yıl
da birikmiş stokların satışı neticesinde 355 milyon dolara çıkmıştır 1960 daki ilk alta aylık ihraca
tımız ise, 158 milyon dolar civarındadır. Elimizdeki son bilgiler, 1960 ihracat kampanyasının bir ev
velki yıldan daha az bir yekûnla kapandığını göstermektedir. 

Türkiye'nin son yedi yıllık devre zarfında ihracatı azalan sayılı memleketlerden biri haline gel
mesinde rol oynıyan âmiller şöyle sıralanabilir : 

a) 14 Mayıs 1950 seçimlerinde mesuliyet mevkiine gelen hükümet, gerek Devlet sektöründe ve 
gerek hususi teşebbüs sahasında yatırımlara hız vermek maksadiyle iştira kuvveti hacmini geniş
letmiştir. On yıl zarfında bütçe masrafları 1,5 milyardan 7 milyara, banknot tedavül hacmi 900 mil
yondan 4 milyar civarına ve ticarî ikrazat yekûnu 1 milyardan 6.8 milyara çıkmıştır. Sun'î surette 
yaratılan ve iktisadî hâsılada tam karşılığı bulun myan bu iştira gücü talebin genişlemesine, ihra
catın tıkanmasına ve dış ticaret muvazenesinin bozulmasına sebebiyet vermiştir. 

b) Geri kalmış ekonomilerde kalkınma hareketinin ve envestisman faaliyetinin sınırlarını 
döviz disponibilitesi tâyin ettiğine göre, iç piyasada satınalma gücünün aşırı derecede ka-
bartılması terakki gayretlerini hızlandırmaya yaramamıştır. Bilâkis ihracatın tıkanması döviz 
geliri üzerinde menfi neticelere yol açmıştır. 

c) İç piyasadaki satınalma gücünün fazlalığına mukabil döviz kaynaklarının fakirliği, baş
lanmış eserlerin çok ağır yürütülmesini mucib olmuştur. Türk lirası olarak temin edilen tah
sisat veya kredilerle birçok inşaata girişilmiş, fakat dışarıya siparişi zarurî olan malzemenin bedelle
ri muntazaman transfer edilemediğinden projeler uzun müddet tamamlanmadan kalmıştır. Yüz 
milyonlarca ve hattâ milyarlarca liralık envestisman kapitalinin natamam kuruluşlar halinde 
aylarca döviz tahsislerini beklediği görülmüştür. 

d) Envestisman hacmi döviz disponibilitesinin miktarına bağlı bulunmakla beraber, büt
çelerle bu disponibiliteyi hayli aşan tahsisat ödenmesi, taahhüt ve ihale bedellerini aşırı derecede 
yükseltmiştir. Birçok projeler, normal rayicin üstünde fiyatlarla ihale edilmiştir. 

e) Milletlerarası Para Fonu Araştırma Direktörü E. M. Bernestein haklı olarak devamlı 
enflâsyonun geri kalmış ekonomilerde hatalı yatırımlara sebebiyet verdiğine işaret etmekte
dir. (8). 

Zikrettiğimiz bu mütehassıs, ayrıca böyle devrelerde gayrimenkul talep, inşaat ve spekülâsyo
nunun ölçüsüz nispette artığını yazmaktadır. Geleneklerin tesiri, mülk sahibi olmanın kazan
dırdığı prestij, sermayeleri verimli maksatlara k-ıllanmak hususunda karşılaşılan başarısızlık ve 
daha başka sebepler, gayrimenkul fiyatlarını yükseltmektedir. 

f) Yine aynı mütehassısa göre, geri kaimi«? bölgelerde vergiler yabancı sermayedarlara 
cazip görünebilecek seviyededir. Fakat buna rağmen yabancı sermayenin kolay gelmediği dik
kate çarpmaktadır. 

Yabancı sermayenin tereddüdü iki setfebe bağlanabilir: 
Birinci sebep, tediyeler bilânçosundaki açığın ve transferlerdeki güçlüklerin uyandırdığı emni

yetsizliktir. 
İkinci sebep, gayrimenkullerin pahalılığıdır. Yabancı sermayedarların umumiyetle yerli iş 

adamlariyle ortaklık kurarak çalışmayı tercih ettikleri malûmdur. Bu tip iş birliğinde dışardan 
getirtilecek makina ve teçhizat yabancı sermayedarın hissesine düşmekte ve tesislerin kurulacağı 
arsa ve binaları yerli ortaklar temin etmektedirler. Enflâsyon zamanında getirtilecek makina ve 
teçhizatın bedelleri resmî kurlarla, yani ucuz addedilebilecek bir rayiç üzerinden hesaplan-

(8) E. M. Bernestein, Financing Economic Orowth in Underdeveloped Countries. 
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maktadır. Buna mukabil arsa ve bina kıymetleri bilançoya iç piyasanın spekülatif fiyatlariyle 
aksettirilmektedir. MaMna ve teçhizatın fiyatlarına kıyasla gayrimenkul bedellerinin pahalılığı ya
bancı müteşebbisin menfaatine uymamaktadır. 

g) İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım ve işletme masraflarını karşılıyabilmek üzere de
vamlı surette emisyon müessesesi avanslarına baş vurmaları da iştira gücü hacminin kabarmasına 
ve iktisadî muvazenenin bozulmasına sebebiyet vermiştir. Yalnız âmme hizmeti mefhumunun 
gerektirdiği vecibeler dolayısiyle değil, aynı zamanda irrasyonel çalışma tarzının bir neticesi ola
rak İktisadî Devlet Teşekkülleri kendi malî bünyelerini tanzime bir türlü muvaffak olamamış
lardır. > &$4 

4. îktisâdî muvâzeneyi bozan enflâsyonist tazyik : 
Türkiye'nin iktisadî bünyesi, uzun yıllardan beri, ölçülü ve ahenkli bir piyasa nizamı kurul

masını güçleştiren yekdiğerine zıt iki tazyikin cenderesi altındadır. Bu tazyiki yaratan âmiller
den biri, ihtiyaçların fazlalığıdır. Millî eğitim dâvasını ele aldığımız vakit bina, teçhizat ve kadro 
durumunun lâyıkiyle karşılanması için bütçelere konulan tahsisata birkaç misli zam yapmak zaru
retine kanaat getirmemek imkânsızdır. Sağlık meselelerinin tetkiki daha birçok tesisler kurmak, 
personeli takviye etmek, teçhizat kifayetsizliğine çare aramak ve vatandaşın sıhhi emniyetini 
teminata bağlıyacak bir sistem vücuda getirmek lüzumunu bütün açıkhğiyle ortaya koymaktadır. 
Bayındırlık ve ulaştırma hizmetleri bahis konusu olunca yol, liman, sulama ve sair işlerde muasır 
medeniyet seviyesi ile aramızdaki mesafe derhal dikkate çarpmaktadır. İçişleri bütçesinde, ma
hallî idareleri kalkındırmak üzere alınması gerekecek tedbirlerin ancak pek cüzî bir kısmını karşı-
lıyabilecek kadar tahsisat bulunduğu görülmekte lir. Millî savunma hizmetlerine mühim meblâğlar 
ayırmak zarureti gözden kaçmamaktadır. Mahkeme binaları ve ceza evlerinin kemiyet ve keyfiyet 
itibariyle kifayetsizliğini bilmiyen kalmamıştır. İktisadî Devlet Teşekküllerinin yatırımlarını de
vam ettirmek ve açıklarını kapatmak üzere katlanılması gereken malî fedakârlığın ehemmiyeti 
bütçe gerekçesinde belirtilmiş bulunmaktadır. 

Bu ihtiyaçlar teker teker ele alınınca, her birinin memleket hesabına refah, emniyet ve terakki 
dâvası teşkil edebilecek ehemmiyette oldukların-ia en ufak bir tereddüt dahi izhar edilmemekte
dir. Siyaset adamları, basın mensupları ve<muh ,̂elif âmme hizmetlerinde vazife görenler imkân 
ve fırsat buldukça bu ihtiyaçları dile getirmekte ve bütçelere ödenek koymak suretiyle dertlere 
çare aranmasını haklı olarak istemektedirler. 

Bütçelerin yıldan yıla kabarması, ihtiyaçların bu devamlı tazyikinden ileri gelmektedir. Muhte
lif hükümetler ve partiler, kendi tercih baremlerine göre gayretlerini âmme hizmetlerinden bâzı
ları üzerinde teksif etmekte ve o sahada gelişme teminine çalışmaktadırlar. Fakat ayırmaya zaruret 
duyulan ödenek miktarı, çok defa açıktan iştira kuvveti yaratmak suretiyle temin olunabilmekte-
dir. Aynı temayül hususî sektörde de mevcudolup kısa vadeli kredilere dayanılarak girişilmiş yatı
rımlar mühim yekûnlara yükselmektedir. 

Gerek hususî ve gerek resmî sektörde yeni iş'-.ira kuvveti yaratmak suretiyle yapılan finans
manın ağırlığı enflâsyonist tazyikin ehemmiyetini belirtmeye kâfidir. 1950 de Merkez Bankası ile 
Ticaret Bankalarının avans ve kredi yekûnu 2 milyar 32 milyon lira idi. 1960 Ekim ayına kadar bu 
miktar 13 milyar 414 milyonu bulmuştur. İştira gücünün istihsaldeki artışla gayrimütenasip 
ölçüde genişlemesi birçok muvazenesizliklerin hakiki kaynağını teşkil etmektedir. 

Bu muvazenesizlikler, başlıca üç netice tevlidıtmiştir. 

a) Enflâsyon, bir ekonomide bir devreden diğerine umumi sarfiyatta - diğer bir ifade ile umu
mi efektif talepte - «Mal ve hizmet arzına göre husule gelen artış sebebiyle fiyatların yükselmesi 
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olarak tarif edilebilir.» «Aşın Devlet sarfiyatı, her zaman enflâsyonist hareketin ana membaların
dan biri olmuştur.» (9) 

Enflâsyon aynı zamanda hayat şartlarını güçleştirmiş, servet ve gelirlerin dağılışında büyük 
ahenksizlikler doğurmuş, israflara yol açmış, prodüktiviteyi düşürmüş, sosyal adaletsizliklere kay
nak olmuş, geçim emniyetini ve paraya itimadı sarsmış, arz ve talebin denk getirilmesini güçleştir
miş ve spekülâsyon cereyanlarını kamçılamıştır. 

b) Âmme hizmetlerine ödenen tahsisat her yıl mühim nominal artışlar kaydetmekle beraber, 
paranın satmalma gücündeki düşüklük bu tahsisatın reel kıymetini bir hayli zedelemiştir. Yatı
rım giderlerinin bir hayli kabarmasına rağmen harcanan paralar çok defa evvelki yıllara nazaran 
icraatta aynı nispette fazlalık temin edememiştir. 

c) Bütçe tahsisatının ve iç piyasadaki nominal satmalma gücünün devamlı surette genişle
mesi, ithalât eşyalarına talebi artırmıştır. Buna mukabil enflâsyonun yarattığı pahalılık ticaret had
lerinin düştüğü bir devrede ihracatın müteessir olmasına sebebiyet vermiştir. Dış ticaret ve tediye 
muvazenesizliğini yardım ve borçlanmalarla kapatmak hususunda sıkıntılar belirmiştir. On bir yıl
da sağlanan 890 milyon dolarlık yardıma rağmen döviz ihtiyaçları karşılanamamıştır. 1950 de 277 
milyon dolar tutan dış borçlar, 1960 sonunda 1 milyar 366 milyona çıkmıştır. 

1 milyar 366 milyon dolarlık dış borçların faiz ve amortisman taksitleri, halen 110 ilâ 125 mil
yon dolar civarında «lup, bunları ödiyebilmek için esasen çok kifayetsiz olan ihracatımızın takri
ben üçte birini ayırmak zarureti ile karşılaşılmıştır. 

27 Mayıs İnkılâbından sonra, 1960 bütçe masraflarında 510 milyon lira tasarruf yapıldığı, 
hususi sektörde yatırımlar daraldığı ve piyasada talep gayet durgun bir seyir takibettiği fc^lde, 
döviz ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihracat gelirine ilâveten borçlanmak veya yardım a^mak 
suretiyle muhtelif 'kanallardan 212 milyon dolar sağlanarak tediye açığı kapatılmıştır. Buna 
rağmen ithalâtın tatminkâr seviye arz ettiği katı olarak söylenemez. Bu vaziyet açıkça göster
mektedir ki, gerek bütçe yolu ile yapılan harcamaların artması ve gerek dahilî piyasada İştira 
kuvvetinin canlanması, dış ticaret şartları üzerinde daima yeni ve kuvvetli bir tazyik uyandı
rabilecek mahiyettedir. Bütçeler kabardığı veya sadece hacmi genişlemiş bulunan paranın daha 
süratle tedavüle başladığı anda, döviz sıkıntısının şiddetlenmesi kaçınılmaz bir hal alabilir. 

Türkiye, ilerdeki yıllarda dış ticaret açığının ağırlaşmasını önlemek üzere şimdiden tedbirli 
davranmak ve hazırlıklı olmak mecburiyetindedir. Dış ödeme takatinin daralmış ihracat neti
cesinde zayıf düşmesine rağmen uzun yıllar kredi almak imkanı hâsıl olabileceğine ve iktisadî 
yardımın ebediyen süreceğine dair hiçbir teminat mecudolamaz. Bir memleketin bünyevî ka 
rakter arz eden dış tediye açıklarını derhal durduramıyacagı ve muvazene tesisinin ancak wzun 
yıllar istikrar yolunda devamlı gayretler harcamaya bağlı bulunduğu unutulmamalıdır. 

Meşru ve zarurî mahiyet taşıyan sayısız ihtiyaçlar arasında, hayati ehemmiyette olanların 
başında, dış tediyeler meselesi gelmektedir. Bütçe harcamalarının, hususî yatırımların, para ve 
kredi siyasetinin dış tediyeler durumu dikkate alınarak ayarlanması,. Yatırımların ihracatı ge
liştirmeye hizmet edebilecek sektörlerde teksifi.. Memleketin istikbali, rotanın bu istikametlerden 
inhiraf etmemesine bağlıdır. Bu sebepledir ki bütçelerin her şeyden önce -dış tediyeler muva
zenesi üzerindeki tesirleri bakımından kıymet hükmüne bağlanması gerekeceğini düşünmekte 
fayda mülâhaza edilebilir. 

(9) Kemal Kurdaş, Enflâsyon ve. tediye muvazenesi. Siy mal Bilgiler Fakültesi dergisi, 1955 



\ 

2 0 -
5. 1951 -1959 bütçelerinin umumî karakterleri 
a) 1951 - 1959 arasında, Devlet bütçeleri mühim artışlar kaydetmiştir. Masrafların dokuz yıl

lık seyri ve bir yıldan diğerine artış nispeti aşağıdaki 6 numaralı tabloda gösterilmiştir : 

1951 ı umumî 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 • 
1956 
1957 
1958 
1959 

' bütçe 

Tablo No. 

masrafl 

Kanunla 

arının 

verilen tahsisat 

1.579 
1.750 
2.127 
2.354 
3.034 
3.444 
4.144 
4.626 
6.247 

milyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

lira 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

6 

seyri ve bir yıldan d 

Bir önceki 
yıla nazaran 

artış 

— 
% 12 
% 21 
% ıo 
% 25 
% 13 
% 20 
% 11 
% 35 

Masrafların bir yıldan diğerine kaydettiği artış tahlile tâbi tutulduğu vakit, iki nokta dikkati 
çekmektedir. 

Birinci nokta, masraflardaki artış nispetinin istihsal ve dış ticaretteki genişleme haddini bir 
hayli aştığıdır. Bütçe masraflarının seyri hususî ekonomiden Devlet sektörüne doğru iştira kuv
vetinin sürekli olarak şiklet merkezini kaydırdığına bir karine sayılabilir. 

İkinci nokta, masraf lardaki artış nispetlerinin bir yıldan diğerine gösterdiği değişikliklerdir. 
Eğer nispetlerde bir yıldan diğerine husule gelen değişiklikler bir grafikle şekillendirilmiş olsa 
idi, mail merdiven basamaklarını az çok andıracak bir hattı münkesir ile karşılaşabilirdik. Dokuz 
yıllık bütçe masraflarının böyle bir hattı münkesir biçiminde olması sarih bir mâna ifade etmek
tedir. Hükümet umumiyetle her iki yılda bir tahminleri zorlıyarak masrafları genişletmiş, fakat 
tahsilat miktarı beslenen iyimserliği haklı çıkarmayınca ertesi yıl daha ihtiyatlı davranmak lü
zumu hissedilmiştir. 
• b) EsM hükümetler, artan masrafları karşılamak üzere bütün varidat imkânlarını reylere tesir 

• etmiyecek şekilde azamî haddine kadar zorlamışlardır. Piyasanın massedebileceği dozlarda ve 
bâzı kimselerin kanaatine göre bu dozları da aşarak satışa istikraz tahvilleri arz edilmiştir. Mü
kellefin mukavemetiyle karşılaşabilecek vasıtasız vergi zamlarına pek fazla müracaat edilmemiş, 
fakat buna mukabil malî gayret, vasıtalı vergiler ve emisyon üzerinde teksif olunmuştur. Merkez 
Bankası kanalı ile karşılanan masraflar milyarları bulmuştur. Karşılık paralar fonu mekanizması 
da, tedavül hacminin genişlemesinde ayrıca rol oynamıştır. Hesapsız ve ayarsız bir kalkınma 
hamlesinin finansmanı, en adaletsiz bir mükellefiyet teşkil eden vasıtalı vergiler ve enflâsyon ha-
sılatiyle yürütülmüştür. 

4 
Bütçe masraflarının enflâsyon mecrasında bir yıldan diğerine kabardığı bu devrede, iktisat si

yaseti hakkında resmî salâhiyet sahiplerinin umumi efkâra verdikleri izahat mücerret ve demago
jik beyanlardan ileri geçmemiştir. Emisyondaki genişlemenin fiyatlar ve dış ticaret üzerinde tesir 
icra etmiyeceğini ileri süren Devlet adamlarına raslanmıştır. Pahalılığın en hâd safhasında 
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«Ucuzluk devam edecektir» şeklinde hakikate ay kın ifadeler kullanmaktan çekinilmemiştir. İkti
sadî muvazene mefhumu katiyen dikkate alınmamış ve hattâ muvazenesizliğin bir siyasî felsefe 
olarak müdafaa edildiği görülmüştür. Malî muvazene hakkındaki iddialar, kesin hesap kanunlan-
nın muntazaman tekzibine uğramıştır. 1951 - 1959 arasında hakiki mânasiyle denk tek bir bütçe 
hazırlanmadığı ve varidat tahminleri şişirilerek masraflar seviyesine kâğıt üzerinde çıkarıldığı 
halde, hakikat umumi efkâra olduğundan çok başka şekilde aksettirilmek istenmiştir. 

c) Artan bütçe masraflan, Hükümete aynı nispette iştira kabiliyeti sağlamamıştır. Memur sınıfı, 
maaşlar mütaaddit defalar zam görmekle beraber, pahalılığın kurbanı olmuştur. Yatırım maliyetle
rinin aşın derecede yükselmesi de, hizmet hacmin da muntazam bir gelişme teminine engel teşkil 
etmiştir. 

d) 1951 - 1959 bütçeleri, iktisadî hayatı istikrarsızlık içine düşürmüştür. İştira gücünün âmme 
sektörü ile hususî ekonomi arasında en müsait şartlarla inkısamı teinin edilememiştir. Döviz tah
sislerinden en mühim bir kısmının tercihan âmme sektörüne yapılması, müstehlikin zorluk çek
mesine ve spekülâsyon hareketlerinin genişlemesi ıe sebebiyet vermiştir. İnkısam mekanizmasının 
gayritabiî bir şekilde işlemesi, gerek iş hayatında ve gerek maişet şartlarında birçok ahenksiliklere 
yol açmıştır. 

6. Dört Ağustos kararları ve piyasa durgunluğu : 
a) Bilindiği gibi, yıllarca devam eden enflâsyon neticesinde, dış borçlannı ödemekten ve 

memleket ekonomisine düzen vermekten âciz kalan eski hükümet, 1958 yılında, milletlerarası te
şekküllere baş vurduktan sonra, 4 Ağustos kararlan diye anılan birtakım tedbirler almak zorunda 
kalmıştır. Bu kararlar piyasada bir likidite sıkıntısı yaratmıştır. Döviz rayiçlerinin değiştirilmesi 
ve kotalara mühim meblâğlar yatırmak zaruretiyle karşılaşılması, ithalât ticaretinde mütedavil 
sermaye ihtiyacını birdenbire şiddetlendirmiştir. Enflâsyon tahribatına karşı korunmak maksa-
diyle varlıklarını altın ve gayrimenkule bağlamış bulunan bir kısım iş adamlan, değişen şartlara 
intibak hususunda güçlük çekmişlerdir. Piyasanın para ve kredi disponibilitesi, canlanan ithalâ
tın finansmanına kifayet etmemiştir. 

İlk önce ithalât sahasında başlıyan para darlığı, zamanla diğer sektörlere sirayet etmiştir. Dört 
Ağustos kararlannı takibeden sekiz ay zarfında (10) emisyonun 456 milyon liralık bir azalış kay
detmesi, piyasa tıkanıklığını .artırmıştır. Para darlığı, hususî sektörde likidite lehine bariz bir 
tercih gösterilmesine sebebiyet vermiştir. Piyasada, herkes hazır paça tutmaya büyük ehemmiyet 
vermiştir. Hususî yatınmlar hemen hemen durmuş, envanterlerin hafifletilmesi istikametinde 
umumî bir temayül belirmiş ve fiilî talep isteksiz bir seyir takibetmiştir. 

b) 1959 bütçesinin bir evvelki yıldan % 35 fazlaşiyle 6 milyar 247 milyona çıkması, hususî 
sektördeki durgunluğu giderememiştir. Piyasada likidite lehine kuvetli bir tercih göstermeye de
vam olunması ve iştira gücü tedavülünün eski soyyaliyetini kaybetmiş bulunması, Devlet harca
malarından doğan kazanç ve kârların intikal etlikleri ellerde âdeta donmasını intacetmiştir. Te
davül mekanizması şeffaflığını kaybetmiş ve satınalma gücü piyasanın muhtelif sektörlerinde bir
birinden farklı seviyelere bölünmüştür. 

Bütçe masraflarının kabarması, emisyonun çoğalması ve kredi hacminin genişlemesi neticesin
de umumiyetle talep ve yatıranların genişlediği müşahede edilirdi. Fakat dört Ağustos kararları
nı takibeden devrede hususî envestismanların birdenbire durması, likid paraya verilen aşın ehem
miyet ve siyasî gerginliklerin yarattığı tesirler halk psikolojisi üzerinde moneter faktörlerdeki ve 
bütçe harcamalarındaki seviye değişiliklerinin telâfi edemiyeceği kadar kuvvetli iz bırakmıştır. Pâ  
ranın tedavül sürati devamlı olarak ağırlaşmış, gerek kredi mekanizması ve gerek bütçe vasıtasiyle 
çıkanlan iştira gücünü piyasa massetmiştir. 

(10) Ticaret Vekâleti, Konjonktür Mecmuası, Ocak - Eylül 1960. 
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Devlet masrafları 1959 bütçesiyle 1 milyar 621 milyon ve 1960 bütçesiyle 919 milyon lira zam 

görmüştür. Âmme sektöründeki harcamalara 1959 bütçesinin getirdiği fiilî zam % 35 nispetindedir. 
1959 Martı ile 1960 Haziranı arasında emisyon 3 milyar 371 milyondan 4 milyar 230 milyona çık
mış olup, bankınot tedavül hacmındaM artış % 2ü i bulmuştur. Ayrıca ticarî kredi hacmi da 1958 so
nundan 1959 Haziranına kadar 863 milyon liralık bir fark arz etmiştir. Moneter elemanlarda ve 
bütçe harcamalarında bu derece mühim artışlara rağmen durgunluk temayüllerinin devam etmesi, 
iktisadî hayatta çok nadir Taşlanabilecek hâdiselerden biridir. 

Bu hâdisenin sebebi, psikolojik âmillere bağlanabilir. Dört Ağustos kararlarının likidite duru
mu zayıf bulunduğu bir ana raslaması doloyısiyle para darlığına mâruz kalan piyasa, bu sefer 
likiditesini takviyeye aşırı ehemmiyet atfetmiş, gerek emisyon ve gerek bütçe kanaliyle zerkedilen' 
fazla iştira kuvvetini massetmiştir. 

c) 28 Nisan hâdiselerinin başlaması ile piyasadaki atalet büsbütün artmıştır. Anadolu tacir
leri hâdiselerin inkişafına intizaren siparişlerini kesmişlerdir. Büyük ticaret ve istihlâk merkezle
rinde, alış - veriş hararetini kaybetmiştir. Geceleri sokağa çıkma yasağı ve muayyen saatlerde eğ
lence yellerinin kapalı tutulması, bir kısım gelir ve kazançlarda muvakkat bir aksaklık husule ge
tirmiştir. Borçluların temerrüdü, kredi ile iş yapan müesseseleri sarsmıştır. Pek çok kimseler ih 
tiyat eseri olarak veya dikkati çekmekten sakınarak istihlâklerini kısmışlardır. Mahsul mevsimini 
mütaakıp, ziraî nüfusun da umumî havaya uyarak parasını muhafaza ettiği ve eski yıllardan daha 
az mal aldığı görülmüştür. 1960 Yaz aylarında, paranın el değiştirme hızı büsbütün ağırlaşmıştır. 

Piyasa durgunluğu, Devlet varidatı üzerinde akis uyandırmaktan geri kalmamıştır. 1960 bütçe 
varidatının tahminlere- nazaran düşük seyir takibsttiğini gören İnkılâp Hükümeti, yatırımları re
vizyona tâbi tutmuş ve masraflarda 510 milyonluk bir kısıntı yapmıştır. 

İktisadî faaliyeti canlandırmak üzere alınabilecek belli başlı tedbirler arasında faiz hadlerinin 
indirilmesini, bütçe masraflarına zam yapılmasını ve kredilerin genişletilmesini zikretmek kabildir. 
Fakat 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp bilâkis faiz hadleri yükseltilmiş, bütçede tasarruf yapılmış ve 
Haziran - Ekim aylarını ayıran devre zarfında ticaret bankalarının kredilerinde 86 milyon liralık 
bir azalış kaydedilmiştir. (11). 

Faiz haddinin yükseltilmesi, bütçe masraflarının kısılması, satışların durgun gitmesi, kredinin 
daralması, yatırımların durması, borçluların temerrüdü dolayısiyle ticaret erbabının kredili satış
lardan çekinmesi ve istihlâk temayülünün zayıflaması «cumulatif» faktörler halinde üst üste binin
ce, bir iktisadî kriz yaratabilirdi. Fakat 1961 Ocak sonuna kadar piyasada ne hakikî manasiyle bir 
kriz olmuş ve ne de işsizlik fazla artmıştır. 1959 yümdan itibaren emisyon ve bütçe masraflarının 
kabarması ile müterafik olarak beliren enflâsyonist tazyik karşısında pasif kalan piyasa, 27 Ma
yıs İnkılâbını takibeden «assainissement» devresinde de artan durgunluğa mukavemet göstermiştir. 

İktisadî hayatta 1960 Sonbaharında beklenen canlanma çok hafif olduğu halde bir kriz mey
dana gelmemesi, likidite durumunu kuvvetlendirmek ihtiyaciyle piyasanın 1959 Martından itibaren 
tedavüle çıkarılan iştira gücünü massederek nakit ihtiyatını bir hayli kuvvetlendirmiş olmasının 
bir neticesidir. 

« 
d) İnkılâp ve ihtilâl devrelerini mütaakıp malî muvazenenin muhafazası ve enflâsyonun Önlen

mesi normal zamanlara nazaran daha güçtür. Büyük ve âni siyasî değişikliklerin iktisadî hayatta 
tepkiler yaratmaması imkânsızdır. Halk, yeni rejimden bütün aksıyan işlerin düzeltilmesini ister. 
Gayrimemnunlar ve mağdurlar, haksızlıkların kısa zamanda tamirini beklerler. Sağlık işlerinde 
ve sosyal hizmetlerde, yıllardan beri sürüp gelen eksiklik ve kifayetsizlikler birden bire göze bat
maya başlar. Piyasanın kredi talebinden trafik meselelerine, belediyelerin bütçe açığından yol, inşaat 

(11) 1961 bütçe gerekçesi. 
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tahsisatına kadar her türlü iş ve ihtiyaç henüz mesuliyet mevkiine geçmiş rejimin icraat gündemin
de yer alır. Fırsat ve menfaat avcıları da harekete geçer. Hükümet, umumî efkârı tatmin edebilmek 
için yerine getirilmesi gerekli sayısız taleplerle karşılaşır. 

Büyük inkılâplar ve ihtilâller, enflâsyonist tazyikin kuvvetlenmesi istikametinde tabiî temayül
ler yaratan ve bu tazyika mukavemet etmek istiyen Devlet adamlarını tatmini güç ihtiyaçlar karşı
sında bırakan bir siyasî konjonktür belirmesini umumiyetle kolaylaştırmaktadır. 1960 bütçesi tat
bikatının İnkılâptan sonraki dikkate şayan hususiyeti, güç bir devrede enflâsyon temayüllerini ön
lemesi, masrafları itidal hudutları içinde yeni bir zihniyetle revizyondan geçirmesi ve bir intikal 
devresinin tereddütleri içinde bulunan piyasa ibresini sekiz ay müddetle hassas bir muvazene du
rumunda tutabilmesidir. İhracatın tıkanmaması ve pahalılık cereyanının durması bu temkinli si
yasetin eseridir. 

7. 1961 bütçesinin iktisadî hüviyeti : 
a) Yatırımların azalması ve istihlâk temayülünün zayıflaması neticesinde beliren bir piyasa 

durgunluğu fazla uzadığı takdirde işsizliğe yol açabilir. Bugünkü piyasa durgunluğunu ancak fiilî 
talebi canlandırmak ve yatırımları tahrik etmek suretiyle gidermek kabil olabilir. 

Mümasil vaziyetlerde Hükümetlerin piyasa faaliyetini hızlandırmak ve iş hacmini genişletmek 
üzere baş vurabilecekleri mütaaddit tedbirler vardır. Bu tedbirler, dört grup halinde toplanabi
lir (12) : 

I - Devlet masraflarının artırılması ve fazla masrafların emisyon ve istikrazlarla karşılan
ması; 

II - Âmme masraflarının artırılması ve masraflardaki farkın vergilerle karşılanması; 

III - Vergileri indirmek suretiyle hususî istihlâkin genişlemesine müsait şartlar hazırlanması; 

IV - Vergi yükünün inikasında değişiklikler yaparak ve «subvention» lan ayarlıyarak hususî 
istihlâkin teşvik edilmesi. 

Bu metotlardan ilk ikisi, doğrudan doğruya Devletin bütçeler vasıtasiyle yapacağı iştira kuvve
ti enjeksiyonları, ile piyasada hareket yaratmayı hedef tutmaktadır. Üçüncü ve dördüncü metodun 
vereceği netice ise, müstehlikin göstereceği reaksiyona bağlı bulunmaktadır. 

Birinci ve üçüncü metot «deficit spending» m ahiyetinde olup bütçe açıklarına ve emisyona se
bebiyet verebilecek birer hal tarzıdır. 

İkinci ve dördüncü metotlar ise, iştira kuvvetinin bölünüşünü değiştirerek bir kısım müstehlik 
kütlesine diğerlerinin aleyhine olarak talebini genişletmek fırsat ve imkânını kazandırmaktadır. 
Kullanılmıyan iştira gücünün bütçe mekanizması sayesinde başka ellere intikal etmesi, piyasada ye
ni bir hareket belirmesini temin etmektedir. 

b) Dört Ağustos kararlarını takibeden devrede, Devlet masraflarının mühim artışlar kaydet
tiği malûmdur. Muhtelif daire ve teşekküllerin ih tiyaçlanm karşılamak üzere bâzı vasıtalı vergilere 
zam yapılmış, Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları fonlan vasıtalı bir şekilde kullanılmış ve ayrıca 
emisyona müracaat edilmiştir. Fakat Devlet varidat ve masraf lan devamlı surette artmakla be
raber, vergilerin inikasında mühim bir değişiklik husule gelmemiştir. Geçinme endekslerinde 1955 
ten beri süratle kaydedilen yükseliş memurlara yapılan zamlar neticesinde bu zümrenin fiilî tale
binde ehemmiyetli bir inkişaf meydana gelmesine imkân bırakmamıştır. Devlet harcamalarından 

(12) Nickolas Kaldart The Çuantitative Aspects of tke Futt Employment Problem in Britam, 
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faydalanan diğer zümreler ise, piyasanın likiditeye atfettiği aşırı ehemmiyet dolayısiyle ellerine 
geçen parayı tedavüle intikal ettirmemişlerdir. 

1959 bütçesi piyasayı canlandıramamış, fakat iktisadî hayatı hareketsizliğe sevk eden âmiller or
tadan kalktığı gim para tedavül süratinin hızlanmasiyle enflâsyonu tahrik edecek bir iştira kuvve
ti fazlası birikmesine sebebiyet vermiştir. 

c) 1961 bütçesi, piyasa durgunluğunun tedricen kritik bir safhaya girmek istidadını beslediği 
bir devrede yürürlüğe konulacaktır. Böyle bir zamanda tatbikma başlanacak bütçeden beklenile
cek fonksiyonlardan biri de, fiilî talebin canlandırılması ve iki buçuk yıldır aksıyan hususî ya
tırımların kifayetsizliğini telâfi etmesidir. Yeni bütçe, bu fonksiyonların icaplannı yerine getire
bilecek midir? Aşağıda 1961 bütçesini bu zaviyeden incelemekte fayda görmekteyiz. 

Son bütçe tasarısı, 1959 bütçesinde de olduğu gibi maaşlara zam derpiş etmekte ve yatırımlara 
hayli ehemmiyetli tahsisat ayırmaktadır. Fakat her iki bütçede giderlerin bünyevî ana hatları aynı 
olmakla beraber, arada geçmiş zaman zarfında piyasa şartları değişikliğe uğramış bulunmaktadır. 
1959 da maaşlara yapılan zamları yüksek konjonktür cereyanı derhal emdiği halde, 27 Mayıs in
kılâbından sonra istikrar bulmuş fiyatlar karşısında yeni maaş zamlarının fiilî talep üzerinde mües
sir olabilme şansı daha kuvvetli görünmektedir. Ancak Yatırım Fonu Kanunu ile sağlanacak % 3 
nispetindeki tasarruf bonoları hasılatı, zamların talep üzerindeki tesirini bir miktar frenliyecek ma
hiyettedir. 

Memur maaşlarına zamlar, sürüm tıkanıklığına mâruz bulunan belli başlı sanayi kollarında 
talebi tahrik etmeye yarıyacak yeni bir iştira kuvvetinin kaynağını teşkil edecektir. Memur maaş
ları, istihlâk piyasasına iştira giicünü en müsait, kolay ve süratli şekilde intikal ettiren bir gelir 
tipidir. İleride şartların ne olacağını kestiremedikleri, işlerini muhafaza hususunda memurlar aya-
rmda teminata sahip bulunmadıkları ve ihtiyarlık çağında ancak hayatları boyunca yapacakları ta
sarruflarla refah içinde yaşıyaeaklarmı düşündükleri cihetle, hususî sektörlerde çalışanların çok defa 
ücret ve kazançlarındaM artıştan bir kısmını biriktirmeye mecburiyet duydukları malûmdur. Buna 
mukabil bir taraftan geçinme ihtiyaçlarının tazyiki ve diğer taraftan maaş gelirinin emniyeti, me
murları zamlardan sonra nispeten geniş ölçüde istihlâke sevk etmektedir. 

1931 bütçesinin memurlara temin edeceği gelir farkı, müterakkiyet kademeleri ve cebrî ta
sarruf kesenekleri dolayısiyle fiiliyatta % 20 nispetinin altında kalmaktadır. Bu nispetteki 
bir sambam Silâhlı Kuvvetler mensuplarının maaşlarındaki avarlama ile birlikte fiilî talepte sağ» 
lıyarjağı ayda elli rıilvon lira civarındaki fazlalık, önümüzdeki baharda piyasayı canlandırma' 
ya ve tıkanıkMı hafifletmeye hizmet edebilir. 

Âmme hizmetlerinde yatırımların çoğaltılması da bir «reflâsyon» âmili olarak mütalâa edile
bilir. Ancak memleketimizin bugünkü şartları altında, yatırımların istihlâk üzerindeki tesiri 
d&J?.a a*rr ve geç belirebilir. Yatırım tahsisatının ücret, taşeron kazancı .ve mütaahhit kârı ola
rak istihlâk piyasasına intikali, mevsimin ilerle nesine bağlı bir keyfiyettir. Mevsimlik dalgalan
malar?, tVn fl,<vlir 'r^nr-lannda, kazançların istihlâk piyasasına ancak kesîf faaliyet devrelerini 
mütaakıp intikal ettiği malûmdur. Bu itibarla yatırımların sonbahara doğru piyasa faaliyetini 
tahrik edici t-nsirirü göstereceği düşünülebilir. > 

d) 1961 bütçesinin iktisadî karakterindeki asıl mühim yenilik ve hususiyeti, gelir cetvelle
rinde aramak yerinde olur. Bu bütçenin diğerlerinden avrıldıoı nokta, masraflardaki farkın gê  
nh ölçüde vasıtasız vergilerle karşılanmasıdır. Hususî sektörde yatırımların durduğu bir dev
rede va?ıtasıa vergilerin ağırlaşması ve vergi yükünün inikasında değişiklik yapılması, iştira 
kudretinin parası olduğu halde kullanmıyan tabakalardan diğer müstehlik zümrelerine kay
dırılmasına hizmet edebilir 
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8. 1961 bütçesinin iktisadî muvazene bakımından kısa bir tahlili : 

a) Bir piyasanın iştira kudretini massedebilme kabiliyetine zaman ve miktar bakımların
dan daima bir hudut mevcuttur. Tedavül vasıtaları hacminin Dört Ağustos kararlarını mütaakıp 
kaydettiği âzami inbisat noktasından bu ana kaiar emisyonda bir milyar lirayı ve kredilerde 800 
milyon lirayı aşan artışlar kaydedilmiştir, önümüzdeki yıl emisyon ve kredilerin biraz daha geniş-
liyeceğini gösteren alâmetler bulunduğu gibi, yeni bütçenin 1958 deki âmme masraflarından 
3,5 milyar liralık fazlalık arz etmesi de piyasa bakımından asımsanmıyacak bir keyfiyettir. 

Pisikolojik faktörlerin seyrini ve reaksiyonunu önceden kestirebilmek bâzan zordur, önümüz
deki ilkbahar aylarında piyasa tutukluğunun artmak veya azalmak ihtimali hakkında kesin bir 
tahmin yürütebilmek kolay değildir. Fakat yeni bütçe yürürlüğe girdikten bir müddet sonra, har-
camalardaki artışın ve varidat bünyesindeki değişikliğin tesiriyle paranın tedavül süratinde 
bir hizlanlma olacağını ve sonbaharda piyasanın tamamiyle canlanmış bulunacağını düşünmeye 
müsait kuvvetli sebepler mevcuttur. 

b) 1961 Bütçesinin en güç iktisadî problemlerle karşılaşılacak bir devreye rastladığına şüphe 
yoktur. Hesaba katılması gereken asıl problem bugünkü piyasa durgunluğu değil, birikmiş satm
alına gücü stokunun birdenbire piyasaya sürülmesi halinde belirecek vaziyettir. iPiyasa canlan
dığı ve paranın tedavül sürati hızlandığı vakit, iştira kuvveti disponibilitesinin fiyatlar üzerin
deki tazyikine hâkim olabilmek bir mesele teşkil edebilir. 

Plânlama Dairesinin verdiği bilgilere göre, son üç yıl zarfında reel istihlâk indeksi 105.64 den 
76.26 ya düşmüş bulunmaktadır. Bu vaziyete göre, Dört Ağustos kararlariyle başlıyan devre 
zarfında istihlâkte hâsıl olan eksiliş % 30 civarındadır. Ferdî istihlâkte üç yıl müddetle % 30 nis
petini bulan veya bu nispeti aşan kısıntılar olması, iktisadi bakımdan mânası azımsanmıyacak bir 
olaydır. Zira oldukça uzun müddet ferdî istihlâkin düşük seviyede tutulması, ihtiyaçların birik
mesini tazammun eder. Durgunluğu müzminleştiren psikolojik faktörler ortadan kaybolduğu, birik
miş ihtiyaçların tazyiki müstehliki harekete geçirdiği, massedilmiş iştira kuvvetinin bir kısmı tek
rar tedavüle çıktığı veya daha başka sebeplerle istihlâk temayülü canlandığı takdirde, bir taraf
tan bütçe harcamaları ve diğer taraftan hususî sektör sarfiyatı neticesinde fiilî talebin âni ve aşı
rı surette genişlemesi dikkate alınmasında faide mülâhaza edilebilecek bir ihtimaldir. 

c) Böyle bir durum belirdiği takdirde, 27 Mayıstan sonra istikrar kazanmış olan fiyatlarda 
yeni bir hareket başlıyabilir. 

d) 1961 bütçesi, piyasa durgunluğunu yenmeyi ve hususî teşebbüs sahasındaki ataleti telâfi 
etmeyi hedef tutmaktadır. Fakat hususî faaliyet sahalannda hareket başladığı ve mühim yekunlar 
tutan âtıl iştira gücü fiilî talep haline inkılâbettiği takdirde, bunun enflâsyonist tesirlerini önle
mek üzere Hükümetin tedbirli bulunacağını Maliye Bakanı komisyonumuzda açıklamıştır. Bakanın 
izahatından, yatırımlarda ve diğer bir kısım masraflarda kabil olduğu kadar elastikiyet gözetilece
ği, ödeneklerin dörder aylık devreler için dağıtılması ve sarfiyatın ona göre ayarlanması yoluna 
gidileceği anlaşılmıştır. 

Bütçe kanunu tasarısının 4 ncü maddesinde yer alan bu yoldaki hüküm, 1961 bütçesinin malî 
sistemimize kazandırdığı bir yeniliktir. 

9. Gelir tahminleri : 
1960 bütçesinde gelir tahminleri 7 milyar 266 milyon lira tutuyordu. Maliye Bakanlığının he

saplarına göre, yıl sonuna kadar bilfiil yapılabilecek tahsilat bu ilk tahminin 850 ilâ 900 milyon lira 
kadar altında kalacaktır. 
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Cumhuriyet maliyesinde, tahminlerle tahsilat arasında bu kadar derin bir açık belirmesine ilk de

fa raslanmaktadır. Tahsilattaki açığın fazla olmasında rol oynıyan muhtelif faktörler vardır : 

a) İktisadî karakter taşıyan ve Devlet sermayesiyle çalışan bâzı müesseseler, tahakkuk eden 
vergilerinin tamamını ödiyememişlerdir. Bu yüzden Kurumlar Vergisi ile bâzı istihsal ve tedavül 
vergilerinde ve Tekel safi hasılatında açıklar husule gelmiştir. 

b) Piyasa durgunluğu ve istihlâk temayülünün zayıflaması, randımanı iktisadî faaliyet tempo
suna ve ciro hacmma bağlı olan vergiler hâsılatını düşürmüştür. Hazine hissesinden maadaki ithalât 
vergilerinde açıklar kaydedilmiştir. Malî inhisarların Hazineye getirdiği varidat tahminleri tutma
mıştır. 

c) Tahminlerle tahakkuklar arasındaki açığın büyük olmasına diğer bir sebep, 1960 bütçesin
de varidat rakamlarının aşırı derecede zorlanmış olmasıdır. Sabık idarenin varidat tahminlerini 
şişirmek suretiyle bütçe açıklarını kamuflâj altında gizlemesi daima raslanan bir vaziyetti. 

1961 bütçe tahminlerinde, eski matrahlardan alınabileceği düşünülen randıman realist bir zih
niyetle hesaplanmıştır. Tabiîdir ki, tahminlerde gösterilen bu hassasiyete rağmen, tahsilatın tah
minleri tutup tutmaması psikolojik şartlara ve konjonktürün seyrine bağlıdır. 

1961 bütçesinin tatbikatında tahsilat bakımından leh ve aleyhte rol oynıyabilecek faktörlerden 
bâzıları şunlardır : 

a) Gerekçedeki bilgiler, 1959 dan beri yarım milyonun üstünde ınatran beyan eden mükellef
lerin sayısı artmakla beraber bunların vergiye tâbi gelirinde bir düşüklük olduğunu ortaya koy
maktadır. Maliye Bakanlığı, ayrıca beyannameli sınıfın vergilerinde geniş ölçüde kaçakçılık yapıl
dığından şüphelenmektedir. Buna ilâveten piyasa durgunluğunun da vergi tahakkukunda bir ek
silme tevlid edebileceği düşünülebilir. 

1953 yılında sayısı 72 318 olan beyannameli sınıf tedricen genişlemiştir. Ve halen İM yüz bin 
civarında bulunmaktadır. Fakat beyannameye tâbi mükelleflerin ödedikleri vergilerde gelir ve fiyat 
yükselişlerine paralel bir inkişaf olmamıştır. Bu vaziyet vergi randımanının ve zayiatının git
tikçe aleyhte bir seyir aldığına karîne sayılmaktadır. Bilhassa ehemmiyetli zamların yürürlüğe 
gireceği yıllarda, değişen şartlara alışıncaya kadar, mükellefler arasında bu menfi haleti ruhiye-
nin biraz daha kuvvet kazandığı bazan vâkıdır. 

b) Gelirlerin mevcutlara inzimamen yeni vergilere tâbi tutulması veya yürürlükteki vergile
re zam yapılması, umumiyetle hasılat kaynağını bir miktar düşürür. Meselâ bir vergiye % 20 zam 
yapılması, hasılatın muhakkak surette aynı nispette yükselmesini temin edemez. Bu yıl bütçe
sinde, doğrudan doğruya mükellefin patrimuvanını ve bu patrimuvanı besliyen gelir kaynakla
rını hedef tutan yeni vergiler ve zamlar âdeta üst üste binmiştir. 

c) Tedavül vergilerinin hâsılatı, konjonktür dalgalanmalarına karşı kısa vâde içinde vasıtasız 
vergilere göre daha hassastır. Piyasadaki canlılık, câri yıl içinde vergilerin hasılatını yükseltebil
mektedir. Önümüzdeki yıl piyasa canlanırsa, vasıtalı vergiler hasılatının tahminlere çok yakın bir 
seviyeye yaklaşması veya tahminleri tutması beklenebilir. 

1961 bütçesi piyasanın durgunluk devresinde yürürlüğe girmekte ve oldukça mühim yekûn tu
tan vergi zam ve tadillerinin ilk tatbik yılına Taslamaktadır. Fakat malî yılın ikinci yansında emis
yonun genişlemesi, fiyatların yükselmesi ve mübadele hacminin genişlemesi neticesinde ük ayların 
hasılat açığı hemen hemen kapanabileceğe benzemektedir. 

Müspet ve menfi âmiller karşılaştırıldığı vakit, tahsilat ile tahminler arasındaki farkın her hal 
ve kârda önemli bir fark arz etmiyeceği düşünülebilir. 
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10. Yeni vergi zamları ve tadilleri : 

Memleketimizde, vergi sisteminin uzun zamandan beri ıslahata ihtiyaç gösterdiği malûmdur. 
1960 da vergiler hasılatının ancak yüzde 35 i vasıtasız tekâlif ile karşılanmış olacaktır. Fakat bu 
nispetler dâhilinde de, vasıtasız vergilerin inkısamı adaletsizlik ve muvazenesizlik arz etmiştir. Ya
kın günlere kadar bir kısım irat ve kazançlar vergi dışı bırakılmış, yahut muasır maliye prensiple
rinin icaplarına uyımyan çok hafif bir mükellefiyete tâbi tutulmuş bulunuyordu. Mükellefiyetin 
asıl ağırlığı, maaşlı ve ücretli sınıfa yükleniyordu. 

1961 bütçesinde, yeni vergi kanunlariyle mükellefiyet yükünün inkısam nispeti değiştirilmiş
tir. Varidat tahminlerine nazaran, önümüzdeki yılda hasılatın takriben yüzde 40 ı vasıtalı vergi
lerden elde edilecektir. Ziraî kazançlar artık vergi mevzuu içine sokulduğu gibi, Arazi ve Bina ver
gileri de dolgun varidat getirebilecek şekilde tadilâta tâbi tutulmuştur. Yapılan tadillerin heyeti 
umumiyesi, vergi yükünün inikasını ödeme kabiliyeti yüksek olan tabakalara doğru kaydırabile-
cek mahiyettedir. 

i) Ziraî istihsalin Gelir Vergisi mevzuu içine alınması, hükümetlerin er geç tatbika mecburi
yet duyacakları bir zaruret idi. Millî gelirin en geniş porsiyonunu vergi dışında bırakan bir ma
liye sisteminin natamam sayılması' gerekeceği tabiîdir. Fakat geri kalmış ekonomilerde, ziraatçi 
umumiyetle Gelir mükellefiyetini alışmcaya kadar yadırgayabilir. Vergi randımanının yüksel-̂  
mesi ve sebebiyet verebileceği psikolojik reaksiyonların geçmesi, bir zaman meselesi olacaktır. 

ii) Kurumlar Vergisi nispetinin yüzde yirmiye çıkarılması, Hazineye takriben 115 milyon 
lira fazla hasılat sağlamaktadır. Bu nispet, yabancı memleketlerde tatbik olunan korporasyonlar 
vergisinden pek farklı değildir. Ancak bâzı memleketlerde şirket vergilerinin degressif karak
ter taşımasına mukabil, bizdeki sistem başlangıçtan beri nisbî bir mükellefiyet tesis etmiştir. 

Kurumlar Vergisine yapılan zam hakkındaki itirazlar şöyle hulâsa edilebilir : 
— Yüksek bir nispetin sermaye terakümünü azaltmak ihtimali ileri sürülmüştür. 
— Bu yüzden yabancı sermayenin piyasalarımıza rağbet etmemek ihtimali belirtilmiştir. 
— Diğer memleketlerde deftere geçirilebilen bâzı masrafların bizde kabule şayan görülmediği 

ve bu yüzden fiilî mükellefiyetin ağırlaştağı söylenmiştir. 
— Amortisman müddetlerinin fazla uzun tutulması ve iyi ayarlanmamış olması dolayısiyle 

bâzı müesseselerin esasen dış memleketlerdeki emsallerine nazaran avantajlı durumda sayılamıya-
caklarından bahsedilmiştir. 

Kabule şayan görülmiyen masraflarla amortisman müddetleri hakkındaki mülâhazalarda haki
kat payı mevcut bulunduğuna şüphe yoktur. Bu iki konunun Maliyece tetkiki temenniye şayan
dır. 

Zammın yabancı sermayeyi uzaklaştıracağı iddiasına gelince... Kurumlar Vergisi ve Gelir Ver
gisi nispetlerinin hakikaten düşük seviyede bulunduğu yıllar zarfında dahi, fazla miktarda yabancı 
sermaye gelmiş değildir. Yabancı sermayenin alâkasızlığı, daha ziyade raporumuzun diğer kısım
larında belirtilen sebeplere bağlı bulunmaktadır. 1961 yılı zarfında, bu zam hükmünün tatbiki do
layısiyle yabancı sermaye bakımından memleketçe bir kaybımız olacağı düşünülemez. Çünkü cari 
yılın konjonktürü, yabancı sermaye, gelmesine esasen müsait değildir. 

Kurumlar Vergisi % 20 ye çıkarılmakla, hayli ağırlaşmış bulunmaktadır. Safi kârın beşte biri 
gibi bir meblâğın Kurumlar Vergisi ve ona yakın diğer bir tediyenin stopaj olarak yapılması, mü
esseselerin likidite vaziyetini bâzı hallerde zorlaştırabilir. Bu itibarla gerek Kurumlar Vergisinin 
ve gerekse stopajın Haziran ve Kasımda iki taksitte tesviyesi mükellef hesabına bir kolaylık sa
yılabilir. Kurumlar Vergisi hakkında, Bütçe kanun tasarısına bu imkânı sağhyacak hüküm kon 
muştur. 
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Ayrıca Maliye Bakanlığınca teşkil edildiği bildirilen Vergileri Islahat Komisyonunda Kurumlar 

Vergisinin de sermaye teraküm şartlan bakımından tetkika tâbi tutulması temenniye şayandır. 

üi) Gelir Vergisindeki son değişikliklere rağmen, müterakkiyet kademelerinin para kıymetin-
deM tahavvüllere tam olarak intibak ettirilmediği dikkate çarpmaktadır. Mevcut tranşlarda, gelir
lerdeki cüzi artışlara çok dik bir müterakkiyet baremi tatbik olunmaktadır. Bu durum maaşlı ve 
ücretli sınıfın aleyhine tecelli etmiştir. Asgarî geçim indirimi hakkında orta kademelerdeki ge
lirlere tatbik olunan nispetler, hakikaten yabancı memleketlerdeki emsalinden biraz fazla görün
mektedir. Kanuna konulan yeni hükümlerle yetinmiyerek vergi adaletinin tam olarak tahakkuku
nu temin etmek üzere yapılacak vergi ıslahatında dilimlerdeki müterakkiyat nispetlerinin de 
bir revizyona tâbi tutulması temenniye şayandır. 

iv) Memleketimizde servetlerin büyük kısmı gayrimenkul halindedir. Milletlerarası para fonu 
mütehassıslarından birinin izah ettiği ve yukarda kısaca hulâsaya çalıştığımız sebepler dolayı-
siyle, kazançlar istihsal sahalarına yatırılacağı yerde emlâke doğru devamlı bir akış kaydetmek
tedir. Gayrimenkul vergilerinin düşüklüğü de bu istikametteki temayülü teşvik etmiştir. 

Gayrimenkul vergilerinin yeni esaslara bağlanması, nazarî olarak yalnız Hazineye kazandıra
cağı menfaat değil, aynı zamanda global mükellefiyetin daha muvazeneli inkısamı bakımından fai-
deli olabilirdi. 

Ancak, son tadiller, gayrimenkulun getirdiği irat ile vergi arasındaki nispeti bâzı hallerde ta-
mamiyle bozmuştur. Kira rejiminde, arz ve talebin uzun yıllardan beri mahrekinden inhiraf et
miş bulunması, eskiden yapılmış tahrir neticelerini yeknesak katsayılarla çarpmak suretiyle yapı
lacak bir zammın adaletsizliğe yol açmasını intacedebilir. 

Kiraların kanunlarla tahdidedilmiş olan artış nispetlerine göre ayarlanması yerinde olur. 

v - Çok eski tahrirlere dayanan Arazi Vergisinin realitelerle ilgisinin kesilmiş olduğu bir va
kıadır. Bu verginin ıslah edilmesi ve arazi gelirleri bakımından âdil bir bünyeye sahip kılınması 
zarureti cümlece kabul edilmektedir. 

Bu vergide son defa yapılan değişikliğin bu zaruretten ilham aldığı anlaşılmakla (beraber, sey
yanen on misil artırma usulünün esasen mevcut adaletsizlikleri bazan gidermek bazan da artırmak 
yolunda neticeler doğurabileceği görülmektedir. Bu durum, farklı vasıflar taşıyan bölgelere göre 
daha da belirgin bir hal alabilir. 

Aslında, bütün bu mahzurları önlemenin en salim çaresi süratle yeni bir tahrire gitmek olduğun
da şüphe yoktur. Buna intizaren, mevcut artırma tatbikatının, adaletsizlikleri mümkün olduğu ka
dar önlemek maksadiyle, bölgelere göre ayarlanması cihetine gidilebilir. 

Komisyonumuz, yapılacak vergi ıslahatında Arazi ve Bina vergilerinin müstacelen nazara alın
ması temennisinde bulunmuştur. 

11. Memleketin iktisadî bünyesi ile ilgili olarak alınan yeni tedbirlerden bâzı
ları : 

inkılâp rejimi memleketimizin malî bünyesine birçok yenilikler getirmiştir. Bir keşmekeş içinde 
yeni rejimin devraldığı iktisadi ve malî vaziyetimizde ahenksizlikleri tashih edici bir fonksiyon 
icra edecek olan yeni tedbir ve müesseselerden bâzılarına kısaca temas etmek istiyoruz. 

a) Eskidenberi memleketimizde maişet zorluklarına en fazla mâruz bulunan tabakalar ver
gi yükünü de en ağır hissedenler idi. Asgarî geçim indiriminde son vergi kanunlariyle yapılan 
ayarlama vergi adaletinin gerçekleşmesi istikametinde bir merhale teşkil etmektedir. Ancak malî 
imkânsızlıklar bu hükmün derhal yürürlüğe konulmasını geciktirmek zaruretini doğurmuştur. , 
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b) Devlet personel işleri yakın günlere kadar ahenksiz ve yetersiz bir manzara arz etmekte 

ve muhtelif dairelerde ayrı statüye tabi bulunan personelin aylık, terfi, emeklilik bakımlarından 
tatminkâr sayılamıyacak durumlarda bulundukları dikkate çarpmakta idi. Bu perişan şartlan dü
zene koymak, personelin haklarını temin etmek ve istikballerini daha emin bir hukuki statüye bağ
lamak üzere yeni bir memur ve hizmetli rejimi hazırlamak lüzumu aşikâr idi. Bu maksatla bir Dev
let Personel Dairesi kurulmuş bulunmaktadır. 

c) İktisat siyaseti geçmiş on yıl zarfında tamamiyle keyfî bir gidiş arz etmiştir. Ekonomi şefi 
nutuklarında yatırımları iktisatçıların, mütehassısların ve mühendislerin tavsiyelerine aykırı olarak 
kendi şahsî kararlariyle nasıl ayarladığını mütaaddit defalar belirtmiş bulunmaktadır. İktisadî ha
yatın yüksek akımlarını takibedecek ve bu akımlara göre Hükümet icraatına ışık tutacak bir mü
esseseden memleketimiz mahrum bırakılmıştır. tnlalâp rejiminin kurduğu Devlet Plânlama Dairesi 
memleket bünyesindeki en mühim eksikliklerden birisini tamamlamaktadır. Bu daire bütçenin ha
zırlanması ve tatbikatında ve genel olarak Devletin iktisadî politikasında Hükümete ilmin yardı
mını getirecektir. 

d) Eski rejimde bir türlü iktisadî icaplara göre ayarlanamamış ve el yordamiyle şekillendiril
meye çalışılmış olan vergi sistemini ıslah etmek üzere Hükümet ciddî teşebbüslere girişmiş bulun
maktadır. Kurulmuş olan Vergileri Islah Komisyonu malî mevzuatımız üzerinde çalışmalarını iler
letmiştir. Ayrıca Avrupa'nın tanınmış maliye otoritelerinin fikir ve tavsiyelerinden de istifade hu
susu ihmal edilmemiştir. 

e) Yatırımlar esM iktidarın ne iktisadî faidesini ve ne de finansman kaynaklarını dikkate al
maksızın rasgele giriştiği ve memlekete nasıl ödeneceği belli olmıyan ağır yük borcu bırakmış te
şebbüslerdir. Bu yatırımlar ciddî bir revizyona tâbi tutulmuş ve buralara yatırılmış olan sermayeleri 
kurtarmak üzere asgarî masrafla yarım kalmış eserlerin işler vaziyete getirilmesi kararlaştırılmış
tır. 

f) Yatırım siyaseti denilen ve hakikatte iflâsa gidişten başka bir şey olmıyan keyfî harcama
ların millî ekonomiye yüklediği külfet ve enflâsyona sebebiyet veren açıkları da ele alınmıştır. Bu 
açıkların sebebiyet verdiği ve hakikatte birer enflâsyon unsuru olan borçlar konsolidasyona tâbi 
tutulmuştur. İktisadî Devlet Teşekküllerinin işletme faaliyetleri ve yatırımları dolayısiyle bu tip 
borçların ileride de tahassul etmemesi için reorganizasyon meselesi Hükümetçe ele alınmıştır. 

g) 1958 senesinde devalüasyon yapmış olan Hükümet bu kararını da bütün hatalı icraatı gibi 
bir kamuflâş altında gizlemek yolunu tutmuş ve kur farklarını açıkça tescilden çekinmiştir. Hü
kümetimiz bu garip kararı, düzeltmiş ve para kurunu reel duruma göre tevhidetmiştir. 

h) Millî Korunma Kanunu ne pahalılığı önlemiş ve ne de piyasa istismarlarını durdurabilmiş 
idi. Bir fayda temin etmeksizin piyasanın huzurunu kaçıran bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

i) Eski partizanların vahîm malî suiistimallerine ve. hukuka aykın istismarlarına mâruz kala
rak âciz duruma düşmüş olan bâzı müesseselere Devlet yardım elini uzatmış, buralara parasını ya
tırmış olan mevduat sahiplerinin zarara mâruz kalmalanna mahal bırakmıyacak şekilde Banka
lar Kanununun 60 ncı maddesini tadil etmiş ve suiistimallerin temelinden çürüttüğü bu müessese
leri tedricen tasfiyesi için gerekli tedbirleri almıştır. 

j) Köylünün borç yükü altında ezilmesine meydan bırakılmamak ve kendisine biraz rahatla
mak imkânını sağlamak üzere ziraî krediler muayyen esaslar dairesinde tecil edilmiştir. 

k) Millî Eğitim seferberliği açılmış ve yedek subaylann irfan ordusuna mensup birer eleman 
olarak köy okullannda vazife almalan temin edilmiştir. Aynca Millî Eğitim Bakanlığının kadrola
rını takviye hususunda da gayret harcanmıştır. 

1) Hükümet yeni politikasını istikrar içinde gelişme esasına göre ayarlamak hususunda karar
lıdır. Bütçelerin hazırlık ve tatbikatında bu yeni zihniyet hâkim bulunmaktadır. 
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12. Komisyonumuzun diğer temennileri : 
a) Bütçenin tertip ve tanzimine yeni bir şekil vermek lüzumu komisyon'müzakerelerinde be

lirtilmiştir. 
b) Devlet teşkilâtında ve iktisadî âmme müesseselerinin idaresinde reorganizasyon ihtiyacının 

Hükümetçe dikkate alınması, bir kısım hizmetlerin Standard esaslara bağlanması ve koordinasyona 
ehemmiyet verilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

c) Danıştay teşkilâtında idarî kaza fonksiyonuna sahip bâzı vazife sahiplerinin tazminat bakı
mından emsallerine göre haksızlık sebebi teşkil edecek bir durumda bulundukları tesbit olunmuş
tur. Bu haksız durumun Hükümetçe bir tasan hazırlanarak bir an önce tashihi cihetine gidilmesi 
hususu komisyon müzakerelerinde ehemmiyetle belirtilmiştir. 

d) Devlet mallarının harcanmasını tetkik ve kontrola tâbi tutan iki büyük daire ve müessese
den biri Sayıştay ve diğeri Yüksek Murakabe Heyetidir. Her iki teşkilâtın kuruluş tarihinden beri 
âmme hizmetlerinin hacmi, Devlet masraflarının seviyesi, iktisadî teşekküllerinin ciro yekûnu ile 
kontrol ve işletme usulleri ehemmiyetli değişiklikler geçirmiş bulunmaktadır. Bu vaziyette, mura
kabe sistemlerinin değişen şartlara göre revizyona tâbi tutulması ve Sayıştay ile Umumî Muraka
be Heyeti vazife ve salâhiyetlerinin icabı hale göre ıslâhı gittikçe daha kuvvetle hissedilen bir ihti 
yaçtır. Malî ve iktisadî kontrol cihazlarını müessir ve verimli hale getirmek üzere gerekli tetkik 
ve hazırlıkların bir an önce ele alınması temenniye şayan görülmüştür. 

e) Bütçelerde, âmme müesseselerinin cari masrafları ve yatırım ihtiyaçları münhasıran gerekli 
tahsisat bakımından dikkate alınmaktadır. Hakikatte ise, Devlet bütçesinin, mülhak bütçelerin ve 
iktisadî âmme müesseselerinin ihtiyaçlarından çoğu dış ödemeler bilançosu üzerinde akis uyandıra
cak mahiyettedir. Âmme masraflarının döviz olarak ifade edeceği (portee) nin hesaplanması, şim
diye kadar gerekçelerde lâyikiyle belirtilmeksizin bırakılmış bir husustur. Gelecek yıldan itibaren 
bütçe tatbikatının ve yatırımların lüzum duyurduğu döviz fonu hakkında hazırlanacak prevision 
hesaplarının gerekçelere eklenmesi temenniye şayan görülmüştür. 

f) Bütçelerin yatırım kısımlarında gösterilen işlerin ve, hizmetlerin münakaşaya mütehammil 
bir konu teşkil ettiği komisyon müzakerelerinde belirtilmiş bulunmaktadır. Yatırım veya envestis-
man tâbirinin âmme hizmetlerinde ve iktisadî hayatta keyfiyet veya kemiyet itibariyle müsbet 
bir fark teminini hedef tutan sermaye mahiyetindeki tahsisleri ifade ettiği malûmdur. Halbuki 
(A/2) cetveline konulan tahsisatın çok defa tamir ve bakım gibi mevcudu idameyi temin edebile
cek harcamalara kullanıldığı müşahade edilmektedir. Gelecek yıla kadar bu hususların tetkika tâbi 
tutulması ve bütçe tertiplerine bu tetkik neticesine göre yeni bir şekil verilmesi üzerinde duru
lacak bir noktadır. 

g) Komisyonumuz talebe burslarının artırılmasına zaruret bulunduğuna müzakereler neticesin
de kanaat getirmiştir. Kitap, gıda ve mesken masraflarının yıllardan beri yükseldiği malûmdur. 
Burslar fiyatları takibetmemiş ve talebenin tahsil şartları gittikçe güçleşmiştir. 

Diğer taraftan yardımdan faydalanmasına ihtiyaç bulunan talebe sayısı da zamanla çoğalmış
tır. Talebenin yaşayış şartlan arasında derin muvazenesizlikler husule geldiği müşahade olunmak
tadır. 

Bu sebeple komisyonumuz burslan 250 liraya çıkarmakla beraber, bunlardan hakikaten ihtiyacı 
olanların istifade etmesi hususunda daha fazla hassasiyet gösterilmesini temenniye şayan görmüş
tür. Bu meblâğ gençlerin fiilî ihtiyaçlannı tam olarak karşılamasa dahi, geçim sıkıntılarını biraz ol
sun hafifleteceği düşünülmüştür. 
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i) Masraf bütçelerinin geçici hizmetliler bölümünde, bilhassa vilâyetlerde vazife gören

lerden bâzılarının işleri daimî mahiyet arz etmektedir. Bu husus Sayıştayın dikkatini çekmiş bulun
maktadır. Bütçe ve .ücret tertibinde geçici itibar olunmakla beraber bilfiil sürekli karakter taşı
yan hizmetlerin 1962 umumî muvazene tasarısı hazırlanırken (D) cetveline alınması uygun olacağı 
komisyon toplantılarında belirtilmiştir. Komisyonumuz bu temenniyi yerinde görmüş ve raporuna 
dercini kararlaştırmıştır. 

j) Merkez ve iller teşkilâtında vazife gören memurların ayrıca vekâleten öğretmenlik kadrola
rında istihdam edildikleri müşahade edilmektedir. Millî Eğitim kadrolarındaki kifayetsizlik dolayı. 
siyle, vekâleten öğretmenlik kadrolarında vazife almış bulunan memurların kültür hayatımızda mü
him bir eksikliği doldurduklarına şüphe yoktur. Ancak bâzı yerlerde, memurların haftada yalnız 
bir veya iki saatlik ders için munzam maaş aldıkları, encümen müzakereleri esnasında anlaşılmış
tır. Kendilerine vekâleten kadro maaşı tahsis edilmiş vazife sahiplerinin yapacakları hizmet ile ala
cakları tahsisat arasında ahenk tesisine zaruret olduğu aşikârdır. Mevcut bütçe imkân
larından daha iyi randıman alabilmek için öğretmen kadrolarına tâyin edileceklerin hafta
da asgari on saat ders vermeleri ve daha aşağı ders saati olanlara da saat başına ücret ödenmesi 
komisyonumuzca ifade olunmuş ve kabule şayan görülmüş bir temennidir. 

k) Bir tarih ülkesi olan Türkiye, eski medeniyetlerin bıraktığı zengin eserler ve geçmiş asır 
lardan yadigâr kalmış sayısız hâtıralarla doludur. Müzelerimiz ve âbidelerimiz tarih ve arkeoloji 
bakımından büyük kıymeti haiz bulunmaktadır. Turizm, ilim ve kültür sahalarında tarihî eserler 
veya yadigârların âzami faydaları sağlamasını temin etmek üzere tedbirler almak ve teşkilâtlan
mak zarureti aşikârdır. Komisyonumuz aynı zamanda bir varidat kaynağı olan müzelerin ve tarihî 
âbidelerin döner sermaye ile idare edilmesi ve Millî Sarayların Müzeler Umum Müdürlüğüne devre
dilmesi hususunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tetkikler yapılmasını ve bu tetkiklerin neti
cesine göre bir reorganizasyon hazırlığına girişilmesini temenniye şayan görmüştür. 

# 
1) Umumî menfaate hadim cemiyetlerin fonksiyonu, hakikatte Devlete yardım edici mahiyette 

olmalıdır. Halbuki son yıllarda kurulan cemiyetlerin faaliyetleri hakkında lâyıkiyle bilgi edinileme-
diği gibi bunlardan bir kısmı bütçeye gittikçe ağırlaşan bir yük teşkil etmek istidadını göstermek
tedir. Maliye Vekâletinin bu yardım gören teşekküller arasında titiz bir ayıklama yapması ve ge
lecek yıl bütçesinde yardım meselesinin yeni esaslar dairesinde düzenlenmiş olarak getirilmesini 
komisyonumuz temenniye şayan görmüştür. 

m) İmar ve İskân Vekâletinin faaliyeti ile Devlet Plânlama Dairesinin hizmetleri arasında te
dahüller olduğu dikkati çekmiştir. Hizmet sahasında iki ayrı merciin tedahül halinde bulunma-
smdaki mahzurlar aşikârdır. İmar ve İskân Vekâleti ile Devlet Plânlama Dairesi arasında ciddî ve 
ahenkli bir koordinasyon tesis olunmasına ihtiyaç vardır. 

n) «Nucleaire» enerji, zamanımızın en mühim meselelerinden biridir. Bu konu Devlet idaresin
de ve iktisadî hayatta gittikçe daha geniş yer tutmaya namzettir. 

Atom enerjisi ile alâkalı faaliyet ve masrafların ayrı ve müstakil bir konu teşkil etmesi tabiîdir. 
1961 bütçesinde Atom Enerjisi Komisyonuna ait masrafların Başbakanlık bütçesi daire hizmet

leri arasında gösterildiği dikkati çekmiştir. Gelecek yıl bütçesinde bu masrafların tefrik olunması 
ve ayrı bölüm halinde tertiplenmesi temenniye şayandır. 

o) Bütün bütçelerde işçiler hariç memurlara fazla mesai ücreti verilmemesi prensip olarak ka
bul edilmiştir. 

p) 27 Mayısta yüz milyonlarca lira tutarında bir «İstimlâk bakiyesi» devralınmıştır. 
Bilindiği gibi, Anayasa hukuku gereğince, istimlâk peşin ödeme şartına bağlı olup, bedelini pe

şinen ödemeden istimlâkte bulunmak bu prensipe aykırı bir tasarruftur, 



Komisyonumuz, incelediği bütçelerde, istimlâk borçlarının ödenmesi için konmuş olan ödenek
leri elindeki bütün imkânları kullanarak artırmış ise de, Devlet kesimi dışında kalan borçları da 
kapsıyacak surette tamamen ve defaten ödeme imkânının bulunmadığını da müşahede etmiştir. Bu 
sebeple, istimlâk borçlarının bir kül halinde ele alınmasını, malî imkânlarımıza uygun bir ödeme 
plânının yapılmasını ve durumun açıkça millete ifadesini zaruri görmüş ve Hükümetin de bu gö
rüşte olduğunu memnuniyetle tesbit etmiştir. 

Diğer taraftan, hukuka aykırı bir tasarrıfu ve gelir imkânlarına göre bir plân dairesinde 
ödeme zaruretini hazırlanmakta olan yeni Anayasanın geçici hükümlerinde, ifadesini bulacak mahi
yette gören komisyonumuz, durumdan Anayasa Komisyonunu haberdar etmiştir. 

r) Devlet Karayolları bütçesinin 781 nci bölümünün 70 nci maddesine 130 milyon liralık bir 
ödenek konurken,- köy yolları yapım ve bakımı karşılığı olarak, Arazi ve Bina vergileri hasılatından 
özel idarelere ayrılan % 30 payın göz önünde tutulduğu Maliye Bakanınca komisyonumuza ifade 
edilmiştir. 

Bu paranın köy yolları ihtiyaçlarında harcanmasını sağhyacak tedbirlerin alınması lüzumlu 
görülmektedir. x . 

NETİCE : 

Geçmiş yıllardaki iktisadi şartlar, daima bütçelerin bünyeleri üzerinde tesir yaratır. Sa
yısız hataların ve hesapsız icraatın sebebiyet verdiği tahribatı birkaç yılda düzeltebilmek ve ik
tisadî hayatı kısa zamanda istikrarlı bir cereyana sokabilmek elbet çok güçtür. 

a) Maliye Vekilinin izahatından ve gerekçenin tetkikinden anlaşıldığına göre, 1961 Bütçe
sinin kısa vadeli ilk hedefi, durgunluk içine düşmüş bulunan piyasayı canlandırmaktır. 

b) Memleketin umumî gelişme şartları bakımından bütçe ve kredi siyasetinin uzun vadeli 
ana hedefleri neler olmalıdır? Bu hedeflere erişmek için hangi yolların takibedilmesi lâzımdır? 
Türkiye'deki gelişme hareketinin dünyadaki umumî gidişten daha ağır olmasına çare bulmak üze
re iktisat siyasetine nasıl bir istikamet vermeye ihtiyaç vardır? 

Raporumuzu tamamlarken bu noktalar üzerinde önemle durulması gerektiği kanaatindeyiz. 

Milletlerin hayat seviyesinde ve terakkisinde, yatırımların ne derece mühim rol oynadığı ma
lûmdur. Yatarım hacmi, gelişme temposunu tâyin eden başlıca faktördür. Ancak yatırım de
nilince, eski iktidarın plânsız ve keyfî harcamalarla giriştiği hatalı inşaatçılık anlaşılmamalıdır. 
Yatırımlar, memleketin istihsal gücünü artıracak karakterde olmakla beraber, sebebiyet verece
ği harcamalarla ihracat ve iç piyasa muvazenesi üzerindeki tesirleri daima iktisadî hesap konu
su teşkil etmesi gereken bir dâvadır. 

Yatırım faaliyetinin hareketli bir seyir göstermesi, diğer birçok sosyal ve ekonomik faktörlerle 
beraber, bütçe ve kredi siyasetine de bağlıdır. Fakat Merkez Bankası tarafından iştira gücü yara
tılması ve bütçelere yüksek tahsisat konulması iktisadî gelişmenin hızlanmasına tek basma kâfi gel
se idi, milletlerin kalkınma ve terakki yolunda süratle mesafe alabilmeleri güç bir problem teşkil 
etmezdi. Eski Hükümetin bu politikada memlekete ağır zararlar veren bir muvaf f aMyetsizliğe uğra
ması, kalkınmanın finansmanını her şeyden önce bütçe ve kredi tahsislerine bağlı gören bir zihniyet 
beslemesindendir. Halbuki geri kalmış bir ekonomide gelişme hareketinin temposu yalnız iç piya
sa faaliyetinin canlılığına değil, aynı zamanda memleketin dış pazarlardan mubayaa yapabilme 
kudretine bağlıdır. Kâfi döviz olmayınca, iç piyasada, yaratılan iştira kuvveti istihlâki tahrik et
mekte, gayrimenkul piyasasına sermaye ve kazançları akıtmakta, ihracatı tıkamakta ve pahalılığı 
kamçılamaktadır. 

Türk ekonomisinde, en müsait şartlarla gelişme sağlıyabilmek için bütçe ve kredi siyasetinin 
başlıca üç uzun vadeli hedef gözetmesi zaruretine inanmaktayız : 

i) Yatırımları icabında hususî teşebbüsün kifayetsizlik ve ataletini telâfi edebilecek seviyede 
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tutması, bilhassa ihracatın ve döviz gelirinin inkişafına zemin haarilıyacak envestismanlara ehem
miyet vermesi; 

ii) Kredilerin ve bütçe harcamalarının yaratacağı iştira kuvveti dolayısiyle iç istihlâkin ve 
maliyetlerin ihracatı aksatacak ve dış ticaret hadlerindeki dalgalanmalara intibakı güçleştirecek 
bir şekilde yükselmesine karşı müteyakkız, davranması; 

iii) Enflâsyona yol açan ve en mühim bir bünyevi arıza teşkil eden İktisadî Devlet Teşekkülle
ri açıklarının emisyonla karşılanmasına mahal bırakmaması ve bu müesseselerin durumlarını dü
zeltmek üzere radikal tedbirler alması, 

iv) Özel teşebbüsün iktisadî vazifesini ve fonksiyonunu lâyikiyle ifa edebilmesine gerekli istikrar 
ve güvenlik şartlarının tarsinine önem vermesi; 

Bu hedeflerin tahakkuku, büyük gayrete ve zamana mütevakkıftır. 1960 bütçesinde, İnkılâp 
rejiminin yaptığı revizyonla enflâsyon frenlenmiştir. 1961 malî yılında ıda, memleket ekonomisinin 
meselelerini aynı ehemmiyetle dikkate alacak bir zihniyete şahidolmamız gerektiğine ve şahidola-
cağımıza şüphe yoktur. 

Tetkiklerimizin neticesini belirten raporumuzu bütçe tasarısı ile birlikte Kurucu Meclisin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunarız. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

. Sekreter 
Bütçenin ekonomimi
zin amuhJtacolduğu is
tikrar içinde gelişmeyi 
emniyetle tahakkuk 
ettirip ettirmiyeceği 
hususundaki görüşüm 
mahfuz kalmak kay-

diyle. 
Müezzinoğlu Ziya 

' Üyo 
Gürsoytrak Suphi 

Üyo 
Melen Ferid 

"'•••: : * $ & • : • • 

Üye 
Özkaya M. Şükran 

Başjkanvekili 
Doğan Avni 

Üye 
Malî politikanın bir 
salâh (assainissement) 
politikası olması lüzu
muna inandığımdan çe-

kinserim. 
Çelikbaş Fethi 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Tüm olarak bütçenin 
tanziminde esas alman 
hareket noktalâriyle 
hemfikir değilim. Söz 

hakkım mahfuzdur. 
Oğuz Ahmet 

Üye 
Özkol Mazhar 

Sözcü 
Dr. Ergin Feridun 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Tunçkanat Haydar 

Üye 
Yıldız Ahmet 

Seikröter 
Başer Adnan 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
Özgür Selahattin 

Üye 
Zamangil Cahit 
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1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu mazbatası 
( 1 / 3 ) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 24.1.1961 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1388/234 

Kurucu Meclisi Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24.1.1961 tarihinde kararlaştırılan 
1961 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederimi 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

1961 matı yılı bütçe tasarısına ait gerekçe 

GÎRÎŞ 

Malûm olduğu üzere, bütçe Hükümetin gelecek bir yıl içindeki faaliyetlerini tanzim eden 
bir doküman olup modern iktisat siyasetinin başlıca vasıtalarındandır. Memleket ekonomisin
de mühim bir mevkii olan bütçenin, ekonominin içinde bulunduğu şartlar, muhtelif sektörlerdeki inki
şaflar, sektörlerin birbirleriyle alâka ve münasebetleri ve nihayet millî ekonominin dış âlemle mü
nasebetleri hassasiyetle göz önünde bulundurularak hazırlanması lâzımdır. Bütçenin aynı za
manda şekil »ve muhteva bakımından mazinin çerçevelerine hapsolunmıyarak değişen ekonomik 
şartlara göre bir tahavvül ve seyyaliyet arz etmesi icabeder. 

1961 bütçesinin ihzarında, yukarda ana hatları belirtilen görüşten mülhem olunmuş, bu bütçe 
bir taraftan millî ekonomimizin bugünkü durumu; dış âlemdeki gelişmelerin ekonomimiz üze
rindeki akisleri, diğer taraftan da memleket ekonomisine 19611 yılı içinde verilmesi arzu edilen 
istikametler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. 

KISIM - I 

1960 yılında dünya ekonomisinin seyri 

Dünya endüstri hayatında ve ticaretinde, 1958 yılı ortalarından itibaren başlıyan canlılık 
ve gelişme 1960 yılında da devam etmiştir . 

1960 yılında balıca Garp memleketlerinde istihdam hacmi artarak işsizlik azalmış, sınai is
tihsal endeksleri de ehemmiyetli artışlar kaydetmiştir. Birkaç memleket istisna edilirse 1960, 
dünya ekonomileri için bir refah yılı olmuştur. 
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Aşağıdaki tablolar bu durumu açık olarak ortaya koymaktadır. (Tablo : 1, 2, 3) 

TABLO : 1. 

Muhtelif memleketlerde istihdam endeksi 

* 

Memleketler 

Avusturya 
Danimarka a 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
îsrajl 
İtalya 
İsveç 
İngiltere 
A; B. D. 
Yugoslavya a 

(1953 = 100) 

1958 

113 
104 
100 
107 
124 
125 
105 
102 
104 
102 
153 

1959 

112 
109 
103 
105 
127 
133 
105 
101 
105 
105 
163 

1960 
Haziran 

115 
118 
103 b 
105 
130 b 

107 
109 
107 
173 e 

Not : a) Yalnız sanayi sahasında 
b) 1960 yılının üç ayının ortalaması 
c) Nisan ayı endeksi 

TABLO : 2 

Muhtelif memleketlerde işsizlik 

Memleketler 

Belçika 
Avusturya 
Kanada ' 
Danimarka 
Batı - Almanya * 
İrlanda 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
A. B. D. 
Yugoslavya 

1958 

8.5 
5.3 
7.1 
9.6 
3.5 
8.6 
2.5 
0.5 
2.2 
6.8 
5.9 

1959 Haziran 

7.8 
2.8 
4.0 
2.6 
1.3 
7.4 • 
1.2 
0,2 
2.0 
5.6 
5.9 

1959 

9.5 
. 4.8 

6.0 
6.1 
2.4 
8.1 
2.0 
0.4 
2.3 
5.5 
6.7 

1960 Haziran 

6.5 
2.0 
4.9 
1.7 
0.7 
6.0 
0.8 
0.1 
l.o 
6.1 
5.7 ( (Mayıs) 



TABLO : 3 

Dünya sınai istihsal endeksi 
(1953 = 100) 

1958 1959 1960 Haziran 

Sınai istihsal (Umumi) 118 130 • 138 
Madencilik 116 121 129 
İmalât 118 131 139 

Geçen yılın şayanı dikkat bir özelliği de, iktisadi gelişmenin sert ve zecrî tedbirlere başvu
rulmaksızın fiyat istikrarı içinde sağlanmış olmasıdır. Ekonomilerdeki prodüktivite artışı, ücret 
seviyesini yükseltmiş, fakat fiyat ve geçim endeksleri genel olarak müstakar kalmıştır. 

Bu durum aşağıdaki tablolarda açıkça görülmektedir. (Tablo : 4, 5, 6) 

TABLO : 4 

Muhtelif memleketlerde ücret endeksi 
(1953 == 100) 

Memleketler 

Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Batı - Almanya 
İsrail 
İtalya 
Japonya 
İsveç 
İngiltere 
A. B. D. 

1958 

132 
131 
122 
129 
131 
151 
140 
177 
123 
122 
* 134 
130 
119 

1959 

13& 
133 
126 
139 
139 
163 
148 
186 
125 
129 
140 
134 
125 

1960 
Haziran 

153 
139 
132 
141 a 
142 a 
174 
158 b 

129 
133 a 

'150 b 
137 
129 

(a) 1960 yılının ilk üç ayının ortalaması. 
(b) Mayıs ayı endeksi. 
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TABLO : 5 

Muhtelif memleketlerde toptan fiyat endeksi 

(1953 =.100) 
1960 

Memleketler 1958 1959 Haziran 

Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa • 
Yunanistan 
Batı - Almanya 
Hindistan 
irlanda 
israil 
italya 
Japonya 
isveç 
ingiltere 
A. B. D. 
Yugoslavya 

102 
103 
105 
122 
121 
129 
106 
107 
113 
153 
101 

98 
107 
101 
108 
104 

101 
104 
105 
121 
126 
130 
105 
111 
113 
153 

98 
99 

108 
102 
108 
104 

103 
105 
105 
126 
128 
131 
106 
118 
113 
145 

98 
100 
111 
102 
109 
106 

TABLO : 6 

Muhtelif memleketlerde geçim endeksi 

(1953 = 100) 
1960 

Memleketler 1958 1959 Haziran 

Avusturya 
Belçika 
Kanada' 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Batı - Almanya 
Hindistan 
israil 
italya 
Japonya 
isveç 
ingiltere 
A. B. D. 
Pakistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 

144 
108 
108 
117 
128 
121 
110 
109 
139 
113 
109 
119 
118 
108 
110 
125 
131 

115 
110 
110 
120 
130 
129 
112 
115 
.142 
113 
110 
120 
120 
109 
106 
127 
134 

119 
110 
110 
121 
133 
133 
113 
116 
142 
115 
115 
124 
121 
111 
114 
140 
136 
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TABLO : 7 

Dünya dış ticaretindeki gelişme 

(İthalât O. t F. İhracat Fob) 
(000 000 $) 

Dünya ticareti 

115 300 
157 000 
152 600 
150 000 
156 100 
172 300 
189 400 
207 000 
195 100 
205 700 

Endeks * 
(1950 = 100) 

* 100 
136.2 
132.3 
130.0 
135.0 
149.4 
164.3 
179.5 
169.2 
178.4 

İkinci öiihan Harbinden sonra, dünya ticaretinde müşahede olunan gelişme, 1958 yılında kay
dedilmiş olan muvakkat bir gerilemeden sonra tekrar hız kazanmıştır. Dünya ithalât ve ihracat 
hacminin 1960 yılında da geliştiğini gösterir ciddî emareler mevcuttur. (Tablo : 7) 

Dünya ticaretindeki gelişmeye bütün memleketler aynı ölçüde iştirak edememişlerdir. Ekono
mileri, dünya pazarlannda fiyatları gittikçe düşmekte olan hammaddelere dayanan az gelişmiş 
memleketlerin dış ticaret hacımlan artmış olmakla beraber, . dünya ticaretindeki nispî önemleri 
tedricen azalmıştır. 1959 yılında bu düşüş daha belirli bir hal almış ve 1960 yılında da bu tema
yülün devam ettiği müşahede olunmuştur. îlerde de belirtileceği üzere, Türk ekonomisinde bu gi
dişten müteessir olmuştur. (Tablo : 8, 9) 

TABLO : 8 ' 

İktisaden as gelişmiş memleketlerin dış ticareti 

(000 000 $) 

Yıllık 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960- (ft(k altı ay) 

İthalât 
CİF 

17 400 
24 000 
24 300 
21 500 
22 500 
24 300 
26 300 
29 800 
27 800 
27 000 
14 500 

İhracat 
P. 0. B. 

19 100 
24 100 
20 900 
21 000 
22 100 
23 700 
24 800 
25 400 
24 600 
25 600 
13 400 

'Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1-953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
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TABLO : 9 

îktisaden gelişmiş ve az gelişmiş memleketlerin dünya ticaretindeki yeri 

(000 000 $) 

îktisaden gelişmiş Îktisaden az 
memleketler gelişmiş memleketler 

Yekûn Nispet Yekûn Nispet 
Yıllar Dış ticaret % Dış ticaret % 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

78 800 
108 900 
107 400 
107 500 
111 500 
124 300 
139 200 
151 800 
142 700 
153 100 

68.3 
69.4 
70.4 
71.7 
73.6 
72.1 
73,5 
73.3 
73.1 
744 

36 500 
48 100 
45 200 
42 500 
44 600 
48 000 
51 100 
55 200 
52 400 
52 600 

31.7 
30.6 
29.6 
28.3 
26.4 
27.9 
26.5 
26.7 
26.9 
25.6 

Kore Ha;rbi konjonktürünün müsait tesirlerinin kaybolduğu 1952 yılından itibaren, mamul mad
de fiyatlanaın yükselmesine mukabil hammadde fiyatlarının düşmesi neticesinde iktisaden az geliş
miş memleketler aleyhine inkişafeden/dışticaret hadleri, 1959 yılında da bu temayülünü muha
faza etmiştir. (Tablo : 10) 





TABLO : 10 

KUZEY AMERİKA İLE BATI - AVRUPA'NIN HAMMADDE İTHALÂTI 

(Aynı bölgelerin muhtelif sanayÜeşmemiş bölgelere yaptıkları mamul madde ihracatının kıymeti parantez içind 

(1953 = 100) K = Kıymet F = Fiyat 

İhracat bölgeleri 

Yekûn - Sanayileşmemiş bölgeler 
K. 
F . 
M. 

Lâtin Amerika (Dolar bölgesi) 
K 
F. 
M. 

Sair Lâtin Amerika memleketleri 
K. 
F . 
M. 

Bölgenin (bağımsız mıemlefcetleri 
K. 
F . 
M. 

Denizaşırı İngiliz toprakları 
K. 
F . 
M. 

1953 

(100) 
100 
100 
100 

(100) 
100 
100 
100 

(100) 
100 
100 
100 

(100) 
100 
100 
100 

(100) 
100 
100 
100 

1954 

(110) 
97 

109 
88 

(108) 
105 
114 
92 

(119) 
85 

114 
75 

(121) 
92 

108 
85 ' 

(99) 
101 
110 
97 

Kuzey Amerika 

1955 

(113) 
101 
106 
95 

(114) 
105 
104 
101 

(90) 
81 
97 
83 

(149) 
104 
111 
93 

(116) 
121 
116 
104 

1956 

(131) 
106 
107 
99 

(129) 
110 
107 
103 

(115) 
96 
97 

100 

(157) 
101 
107 
95 

(155) 
123 
112 
109 

1957 

(161) 
107 
107 
100 

(153) 
119 
111 
107 

(178) 
88 
91 
97 

(170) 
108 
109 
99 

(182)' 
123 
114 
108 

1958 

(141) 
98 

101 
97 

(132) 
113 
104 
109 

(168) 
68 
83 
82 

(151) 
91 

104 
91 

(171) 
119 
114 
103 

1953 

(100) 
100 
100 
100 

(100) 
100 
100 
100 

(100) 
100 
100 
ıoo • 

(100) 
100 
100 
100 

(100) 
100 
100 
100 

1954 

(109) 
105 
100 
105 

(119) 
104 
101 
103 

(113) 
107 
103 
105 

(115) 
100 
97 

103 

(95) 
105 
98 

107 

Batı 

1955 

(121) 
112 
99 

113 

(136) 
138 
97 

142 

(110) 
98 
88 

.112 

(127) 
109 

98 
112 

(109) 
116 
103 
112 
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Aşağıdaki tablonun tetkikinden de görüleceği üzere, 1960 yılında başlıca hammadde fiyatları

nın düşmesi de yukarda işaret olunan temayülün devam etmekte olduğunu göstermektedir : 

Kolombia 
Pirinç 

Tayland 
Burma 

TABLO : 11. 

Başlıca hammadde fiyatları 

1958 1959 1960 (Eylül) 

Buğday 

A. B. D. 
Arjantin 
Tütün 

A. B. D. 
Türkiye 
Kakao 

Gana 
Fransız Kolonileri 
Brezilya 
Kahve 

2,03 
1,62 

56,9 
70,9 

38,48 
45,14 
38,99 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

1,98 
1,53 

59,3 
64,2 

34,36 
33,33 
33,88 

$ 
$ 

$ 
$ 

$ 
$ 
$ 

1,97 $ 
1,59 $ 

58,9 $ 
40,9 $ 

28,32 $ 
26,24 $ 
25,69 $ 

52,34 $ 45,22 $ 44,90 $ 

(İlk 6 aylık ortalama) 

5,70 $ 
4,23 $ 

5,08 $ 
4,00 $ 

4,57 $ 
3,90 $ 

(ilk 6 aylık ortalama) 
(ilik 6 aylık ortalama) 

1960 yılının dünya ekonomisi bakımından önemli bir özelliği de Amerika Birleşik Devletlerinin 
döviz-ve altın kaybına devam etmesine karşılık Batı - Avrupanm sanayileşmiş memleketlerinin 
dış tediyelerinde fazlalık sağlamalarıdır. 

1960 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, bilhassa iki önemli iktisadi problemle karşılaş
mıştır. i 

1. Yılın ıson aylarında işsiz adedinin fazlalaşması ve sınai istihsalin düşüşü ile daha belirgin 
bir hâl alan gerileme, 

2. Tediye muvazenesi açıkları. 
Amerikan tediye muvazenesindeki açık diğer memleketlerden farklı olarak ticaret muva

zenesinden doğmamaktadır. İhracatta artış vukuuna, ve ticaret muvazenesi lehte hir 
bakiye arz etmesine rağmen, iktisaden az gelişmiş memleketlere yardım, müşterek savunma 
masrafları ve Batı - Avrupa memleketlerine sermaye akışı tediye muvazenesinde açıklara sebeb-
ol maktadır. 

Amerikan ekonomisinin kayıpları, bilhassa Batı - Avrupa memleketleri için bir kazanç olmuş, 
dış tediye rezervleri takviye edilmiş ve hattâ bâzı Avrupa memleketleri, ezcümle enflâsyonist 
tazyika engel olmak için, Amerika'dan kaçan kısa vadeli paraların memlekete girmesini önle
yici tedbirler almak zorunda kalmışlardır. 
. Batı - Avrupa memleketlerinde böyle bir gelişmenin yanısıra, Amerikan tediye muvazenesin

deki açıkların devamı, bilhasa iktisaden az gelişmiş memleketlere yardım konusunda Amerika ve 
Batı - Avrupa arasında djaha sıkı bir iş birliği' yapılması zaruretini ortaya koymuştur. 
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• Bununla beraber, az gelişmiş memleketlere yapılan yardımın artırılması, bu memleketlerle 

sanayileşmiş Batı memleketleri arasındaki iktisadi münasebetlerin doğurduğu meseleleri tamamen 
halledebilecek mahiyette değildir. Filhakika, az gelişmiş memleketlerin sanayileşmiş Batı mem
leketleriyle olan dış ticaret hadlerinin devamlı bir şekilde* aleyhte gelişmesi önlenmediği takdirde, 
yardım yapan memleketlerin, yardrnılarm bir kısmını göze batmıyan bir yoldan geri almaları artan 
bir vahametle devam edecek ve az gelişmiş memleketlerin kalkınması bundan büyük zararlar gö
recekti)?. 

Bu duruma çare bulmak, az gelişmiş memleketlerin geleneksel zirai ihraç maddelerinin Millet
lerarası kurlarının, stokların bir stabilizasyon fonu vasıtasiyle idaresini mümkün kılmak sure
tiyle, istikrara kavuşturulmasını, sağlıyacak uzun vadeli mubayaa mukaveleleri sistemini bir an 
Önce ortaya koymakla kabil olabilecektir. 

Dünya ekonomisinin genel durumu gözden geçirilirken, Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı, 
Müşterek Pazar ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) konularına da temas 
etmek yerinde olur. 

tktisadi iş Birliği : 

19(60 yılında bakanlar seviyesinde yapılan mütaaddit toplantılar neticesinde, iktisadi iş 
Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OCDE) ismini taşıyan yeni teşkilât, OECE'nin yerini almak 
üzere kurulmuş ve buna mütedair sözleşme 14 Aralık 1960 tarihinde Paris'te 20 üye Devlet 
temsilcileri tarafından imzalanmıştır. 

Bu anlaşmanın getirdiği yenilikler şöylece özetlenebilir : 
1. OECE, Batı dünyasının 18 memleketini bünyesinde toplamış iken, OCDE eskiden müşahit 

âza durumunda olan Amerüka Birleşik Devletleri ve Kamada'yi da tam âza olarak camia içeri
sine almıştır. Böylelikle, bu topluluk, Dünya ticaretimin % 80 ini temsil eder bir duruma gel
miştir. 

2. Yeni teşkilâtın gayeleri arasında, iktisaden gel isme halindeki memleketlere gerek ser
maye sağlanması ve gerek ihracatlarınım teşviki suretiyle yardım temini ön plânda yer almıştır. 

3. Teşkilâtın faaliyet sahası genişletilmiştir. Filhakika, OECE yalnız Batı - Avrupa memle
ketleri arasındaki münasebetlerle ilgilendiği halde, yeni teşekkül çok daha geniş bir caımia 
içindeki münasebetlerle alâkadar olacalktır. 

Bu «özleşmenin 30 Eylül 1961 tarihinde meriyete gireceğine muhakkak nazarı ile bakılmak
tadır. ' 

Avrupa Müşterek Pazarı : -

1960 yılı içinde, Müşterek Pazar Konseyinin, Roma Aridlaşmasmm gümrük birliği ve eko
nomik entegrasyona mütaallik esaslarının, anlaşmanın derpiş edilenden daha süratle tatbikine 
mütedair olarak aldığı kararlar, müşterek pazar camiasının Dünya ekonomisindeiki mevkiini 'kuv
vetlendirmiştir. Filhakika, tam bir gümrük birliğinin 12 senede gerçekleştirilmesi Roma And-
laşmasında derpiş edilmiş iken, fbilâhara üye devletlerin ekonomilerinin süratle kuvvetlenmedi 
ve anlaşma ruhunun yarattığı müsait konjobtür sayesinde evvelce tesbit olunan intikal devre
sinin uzun. olduğu anlaşılmış ve bu devrenin kısaltılması için tedbirler ittihaz edilmiştir; 

Müşterek pazar memleketleri tarafından zirii maddelerin istihsal, ticaret ve ithali ile ilgili 
olarak takibedilecek müşterek ziraat politikasının esasları geçen yıl tesbit edilmiş olup, bu politika
nın 1961 yılında yürürlüğe konulması beklenmektedir., 

Diğer taraftan Müşterek Pazar ile Avrupa Serbest Mübadele Bölgesi arasında iş birliği tesisi ko« 
nusunda 1960 yılı içinde sarf edilen gayretler müspet netice vermemiş ve iki camia arasında kısa za
manda telif edilmesi mümkün görülmiyen fikir ayrılıklarının mevcudolduğu anlaşılmıştır. 

Türkiye'nin Avrupa Müşterek Pazar ile münasebetlerini tanzim konusundaki temaslarımız devam 
etmektedir, 
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öümrük Tarifeleri've Ticaret Genel Anlaşması (GATT) : 

Dünya ticaretinin inkişafına yardım etmek üzere kurulmuş bulunan bu teşkilâtın önemi, Batı -
Avrupa'da iktisadi entegrasyon hareketlerine müteferri Gümrük anlaşmalarının ortaya çıkması ve 
OCDE teşkilâtına dâhil memleketlerin Milletlerarası mübadele konularının düzenlenmesini bundan 
böyle kendisine bırakmaları ile artmış bulunmaktadır. 

GATT, 1960 senesi içinde, dünya ticareti bakımından ehemmiyet arz eden Müşterek Pazaran 
müşterek dış Gümrük Tarifesini, Avrupa Serbest Mübadele Bölgesini tesis eden Stockholm Andlaş-
ması ve Lâtin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi ile ilgili Montevideo Andlaşmasını da ele almıştır. 

Memleketimizde sanayiin himayesi bakımından son defa yapılmış olan tarife değişikliklerinin 
GATT içinde tahrik edeceği yeni müzakerelerin anlayış havası içinde cereyan edeceğini ümidet-
mek için sebepler mevcuttur. 

KISIM - II 

MEMLEKETİMİZDEKİ İKTİSADİ GELİŞMELER 

BÖLÜM 1 

Türkiye ekonomisinin son on yıllık seyri 

Türkiye ekonomisinin, bugün içinde bulunduğu şartları ve 1961 bütçesine istikamet veren 
problemlerini layı ki veçhile takdir 
kaldığı tahribatı ve bunların oluş 

edebilmek üzere memleket ekonomisinin son on yılda mâruz 
seyrini kısaca gözden geçirmek faydalı olacaktır. 

195Ö yılında Türk Milletinin mukadderatı dünyaya örnek serbest bir seçimle Demokrat Par
ti İktidarına devredildiği zaman; Türkiye kuvvetli bir altın ve döviz rezervine sahip, teknik, 
kültürel sahalara ve enfrastrüktür tesislerine geniş yatırımlar yapmış ve dâhilde fiyat istikrarı
nı sağlamış sağlam bir ekonomiye sahip idi. 

İkinci Cihan Harbinin tahribatından uzak kalmış nadir talihli milletlerden biri olarak yüksek 
gelişme potansiyeli, iç ve dıştaki analı itibariyle memleketimiz; dünya iktisatçılarının, süratle ge
lişmeye namzet gördüğü memleketlerden biri addolunuyordu. Demokratik inkılâbın ruhlarda 
uyandırdığı şevk ve imanla milletimizin içine girdiği kalkınma heyecanı da iktisadi hamleler 
için lüzumlu mânevi havayı getirmiş bulunuyordu. 

Diğer taraftan, 1950 başlangıcında memleketimizin en kısa zamanda hakiki bir kalkınma 
vetiresine gireceğine dair beslenen ümitler, 1948 den beri alınmaya başlanan dış yardımlar 
ve bunların gittikçe de artması ihtimali muvacehesinde daha da kuvvetleniyordu. 

Gerçekten 1950 - 1960 devresinde memleketimiz 891 milyon doları hibe 851 milyon doları 
da kredi olmak üzere dışardan ceman 1742 milyon dolarlık yardım elde etmiştir. Fakat 
süratli bir kalkınma için beslenen ümitler tahakkuk etmek şöy]e dursun, Demokrat Parti İdaresi, 
maddi ve moral şartları bakımından son derece müsait bir durumda devraldığı memleketi, on, 
yıl gibi kısa bir devrede hesapsız ve plânsız politikası ile iktisadi ve malî bir krize sürüklemiş
tir. Böylece memleketimiz, 1950 den sonra, kalkınması için elde ettiği istisnai ve tarihi bir fır
satı kaçırmış olmaktadır. 

1950 - 1960 devresinde memleket iktisadiyatının mâruz kaldığı gerilemenin sebebini, Demok
rat Parti İdaresinin takibettiği gayrimesul ve şiddetli efnlâsyonist iktisadi siyasette aramak lâ-
zımgelir Modem iktisat ilminin ana. prensiplerini inkârla, kısa devrede cali neticeler almak 
peşinde koşan bu iktisadi politika, her yıl Devlet Bütçesinde, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
sektöründe geniş açıklar vermekten çekinmemiştir. Kredi politikasında da iktisadi şartlara 
asla uymıyan, zamansız ve yersiz genişlemelere girmekte tereddüt gösterilmemiştir. Aşağıdaki 
bir numaralı tabloda 1950 ilâ 1960 devresinde Türkiye ekonomisinin enflâsyoncu gidişini ak
settirmek üzere T. C. Merkez Bankası muamelâtının umumi bir tahlili yapılmıştır. 
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TABLO : 12 

Merkez Bankası muamelâtı 

(Milyon T.L.) 
Değişiklikler 

Sektörler (1) 31.12.1949 31.12.1959 + ••..-

Hazine ve umumi muvazeneye dâhil 
daireler 
Mülhak bütçeli idareler 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Diğer âmme sektörü 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 
Hususi sektör 
Altın 
Dövizler 
Amerikan yardımı karşılıkları 
Diğer hesaplar 
Dış krediler 
Milletlerarası Para Fonu 
Milletlerarası îmar ve Kalkınma 
Bankası 
Konsolidasyon hesabı 
Yurt dışı bankalar 
Sair yabancı müesseseler 
Tedavül hacmi 

Toplam 

68.2 
67.— 

168.3 
. —13.3 

507.2 
15.2 

—25.3 
278.7 
24.4 

—37.2 
—107.6 

— 
___26.— 

—0.2 
— 

—21.8 
—4.5 

3.891 5 

4.784.6 * 

707.5 
231.1 

1.480.2 
431.3 

2.529.6 
111.7 

—403.— 
245.7 

—413.4 
—541.9 
—90.7 

—115.1 
—111.1 

—0.5 
—81.3 
—45.7 
—42.9 

893.1 

4.784.6 

639.3 
164.1 

1.311.9 
444.6 

2.022.4 
96.5 

— 
— • 

— 
— 
16.9 

— 
; 

4.695.7 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
377.7 
33.-

437.8 
504.7 
— 
115.1 
85.1 

0.3 
81.3 
23.9 
38.4 

2.998.4 

4.695.7 

TabloçU da açıkça belirtildiği üzere, umumi ve mülhak bütçeli idareler açıkları için, 10 yıllık 
devre zarfında Merkez Bankasından 803.4 milyon liralık; iktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer 
âmme sektörüne dâhil müesseselerin açıkları için 1757 milyon liralık, resmî bankaların kredi ihti
yaçları için ise 2022 milyon liralık; olmak üzere ceman 4 582.4 milyon liralık mebaliğ elde edil
miştir. 

Merkez Bankasının ekonomiyi finansmanındaki bu enflâsyoncu genişleme, bidayette, hesapsız 
ve hatalı bdr liberasyon prognamı tatbikatının da inzimamiyle ehemmiyetli dış ticaret açıklarının 
doğmasına sebebolmuş; Merkez Bankasında mev cut 200 milyon dolarlık altın ve döviz rezervi tüke
tildiği gibi memleket ekonomisi ağır dış borçlar altına sokulmuştur. 

Bu borçlar gittikçe artarak 1952 den itibaren Türkiyenin dış ticaretinde yabancı ihracatçılara 
zorla tahmil edilen ve ariyere (gecikmiş borç) unvanı ile anılan vadesiz dış (borçların da tekevvü
nüne sebebiyet verilmiştir. I 

Bu borçların tekevvünü bir yandan, memleketin dış ticaretini anormal istikametlere sevk eder
ken, diğer taraftan memleketimizin 30 yılda büyük bir gayretle ihraz ettiği dış malî itibarını, te
lâfisi hemen hemen gayrikabil tahribata mâruz bırakmıştır". 

fi) Artı işareti enflâsyoncu (—) İşareti deflasyoncu gelişmeleri gösterir. 
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Enflâsyoncu bütçe, açık İktisadi Devlet Teşekkülleri ve genişleyici feredi politikasının 1950-1959 

devresinin ikinci yarısında görülen başlıca tezahürleri ise bir taraftan dış tediye açıklarının de
vam etmesi, dış borçların artması ve diğer taraftan da dâhili para hacmmda ve fiyatlarda şiddet
li yükselmelerin meydana gelmesidir. 

AşağıdaM 13 numaralı tabloda 1950 - 1960 devresi zarfında Türkiyenin tediye muvazenesinin 
seyri gösterilmiştir. 



I 

• 
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TABLO : 13 

1050 - 1960 (ilk tahminler) Yıllan tediye muvazenesi hesaplan 

(MU. $) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 195 

Normal ithalât 
CCC ithalâtı 
Enfrastrüktür ve Off - shore itha
lâtı 
DLP ve Eximibankt EBRD ithalat* 

Yekûn ithalât* 

İhracat 
Ticaret muvazenesi 
Görünmeyen kalemler (net) 
Enfrastrüktür ve Off - shore 

Cari muameleler 

Kısa vadeli ticari krediler (ariere-
1er) 
Hususi sermaye hareketlen 
ICA 
CCC 
Eximbank, DLF, İBRD 
Kredili ithalât 
EMA 
OEEC 
IMF 
Alman kredisi 

281 
—. 

—. 
5 

286 

263 
— 23 
— 27 

— 

— 50 

—. 
2 

98 
— 

5 
—. 
—. 
— 

— 
—. 

401 
. —-

—. 
1 

402 

314 
— 88 
— 6 

— 

— 94 

• — 

7 
112 
— 

1 
21 
—-
— 
— 
— 

551 
—• 

— • 

5 

556 

363 
— 193 
— 5 

— 

— 198 

81 
10 
66 
—. 

5 
4 

• — 

— 
5 

— 

522 
— 

— 
11 

533 

396 
— 137 
— 27 

' — 

— 164 

41 
8 

51 
__ 
11 
64 
— 
— 
20 
—. 

464 

14 

478 

335 
— 143 
— 34 

— 177 

22 
8 

51 

14 
104 

'— 

458 
— 

25 
15 

498 

313 
— 185 
— 35 

43 

— 177 

— 
3 

66 
—. 
15 

127 
— 
— 
— 
— 

345 
14 

40 
8 

407 

305 
— 102 
— 40 

67 

— 75 

45 
2 

95 
14 
8 

98 
" — 
— 
— 
— 

3 

3 

3 
— J 

— 

— 

Yekûn 105 141 171 195 199 211 262 



Devlet borçlan — 10 — 18 — 22 — 18 — 26 — 45 — 39 — 48 
Kredili ithalât n.a n * n.a — 2 — 47 — 41 — 50 — 35 
Konsolide ıborçlar — — — — — — — 
Banker borçlan (net) + 2 + 3 + 11 + 10 + 57 + 61 — 15 — 11 
Diğer borçlar _ 5 — — - — — — 20 — — 

Ödemeler yekûnu — 13 — 15 — 11 — 10 — 16 — 45 — 104 — 94 

Rezerv hareketleri + 30,5 — 21,2 — 99,0 + 69,4 — 66,3 — 70,8 + 37,8 «* 7,3 
Net hata noksanı * +11,5 —10,8—61,0 +48,4 — 72r3 —59,8 —45,2 —64,7 
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Mütaakıp 14 ve 15 numaralı tablolar da banka kredilerinde ve para hacmmda vâki süratli artış 
lan kaydetmektedir, 

TABLO : 14 

Banka kredileri yıl ve ay sonları itibariyle 

(1 000 000 T. L.) 

Merkez Bankasının 

Tarih 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958/6 
1958 
1959/6 
1959 
1960/3 

6 
9 
10 

Merkez 
Bankası 

854 
1,140 
1,448 
1,806 
2,103 
2,810 
3,574 
4,191 
5,157 
5,636 
5,846 
5,685 
6,137 
6,477 
6,653 
6,667 
6,524 

Ticaret 
bankaları 

1,044 
1,275 
1,751 
2,599 
3,402 
4.271 
5,025 
5,832 
7,787 
8,496 
8,640 
8,867 
9,407 
9,669 
9,503 
9,408 
9,417 

Ticaret ban
kalarına kredileri 

271 
383 
485 
652 
753 

1,441 
1,409 
1,939 
2,215 
2,581 
2,598 
2,550 
2,470 
2,382 
2,588 
2,549 
2,527 

Yekûn 

1,627 
2,032 
2,714 
3,753 
4,752 
5,640 
7,190 
8,084 
10,729 
11,551 
11,888 
12,002 
13,074 
13,764 
13^68 
13,526 
13,414 

4 
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Tarih 
Yıl 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
12 

6 
12 
3 
6 
9 

10 

Bankınot 

843 
900 

1.048 
1.146 
1.333 
1.379 
1.805 
2.322 
2.936-
3.512 
3.052 
3.010 
3.406 
3.553 
3.793 
3.981 
4.096 

-

• 
Ticari 
vadesiz 

mevduat 

202 
.232 
318 
455 
558 
674 
836 
992 

1.128 
1.146 
1.280 
1.139 
L526 
1.501 
1.383 
1.354 
1.424 
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TABLO: 

Para arzı ve 

15 

fiyatlar 

(Milyon lira) 

Merkez 
Bankasında 
ki mevduat 

8 
13 
26 
45 
12 
25 
10 
10 
15 
55 
92 

118 
157 
184 
174 
148 
178 ' 

Toplam 

1.057 
1.145 

. 1.392 
1.646 
1.903 

• 2.078 
2.651 
3.320 
4.039 
4.313 \ 
4.424 $ 
4.269 
5.089 
5.238 
5.350 
5.443 
5.638 

• 

Ankara 
geçinme 
indeksi 

1948 -100 

106.4 
103.2 
105.8 
110.6 
113.8 
122.6 
145.4 
155.9 
179.6 

214.2 

269.6 
279.4 
280.3 
279.5 
261.0 

— 

Toptan 
«şya 

fiyatları 
1948 -100 

108 
97 

103 
İ04 
107 
118 
127 
148 
175 

202 

246 
253 
261 
255 
252 
— 

Yükardaki tabloların açıkça belirttiği üzere, 1950 yılı başından 1959 yılı nihayetine kadar ban
ka kredilerinde % 1244. bir yükselme vukua gelmiş; bidayette döviz kayıpları ve tediye muvaze-
nesindeki açıklar ile massedilen bu artış, 10 yıllık devrenin bilhassa ikinci yarısında dahilî ekono
miye aksederek para arzında çok ehemmiyetli yükselmeler tevlit etmiştir. Bu devrede ekonomi
mizde likidite yani para arzı % 463 nispetinde bir artış kaydetmiştir. Bu artışın tabiî bir neticesi 
olarak da, dış tediye imkânlarının daralması ve ithal güçlüklerinin de artmasıyla muvazi ola
rak dahilî fiyatlar ehemmiyetli tezayütler kaydetmiştir. Bu husus 15 numaralı tabloda açıkça 
görülmektedir : 

1950 - 1960 devresinde takibedilen ve dış yardımlara rağmen ekonomide geniş tahribata sebe
biyet vermiş olan enflâsyon politikasının büyük halk kütleleri üzerinde yaptığı iktisadi ve sosyal 
tahribatı gizlemek maksadiyle, bu politika, daima bir yatırım hamlesinin zaruri bir neticesi gibi 
gösterilmek istenmiş ve istikbal için ümitler vadedilerek iktisadi politikanın temel meselelerinin 
ıslahından tevakki olunmuştur. Şunu bilhassa kaydetmek icabeder ki milletçe katlanılan büyük 
fedakârlıklara rağmen bu devrede yatırım hareketleri mevcut imkânlara nazaran mütevazi bir 
nispetin üstüne çıkamamıştır. Aşağıdaki 16 numaralı tablo bu vakıayı tesbit etmektedir. 



0 

G. S. millî hasılat 
Munzam dış kaynaklar 
Toplam 
O. S. yatırımlar 
Yatırımların kaynaklara 
nispeti (%) 

TABLO : 16 

imkânlarla yatırımların mukayesesi 

(Cari fiyatlarla milyon lira) 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 

10.4 

10.384 12.271 14.320 16.821 17.115 20.865 24.979 31.479 
74 241 530 443 498 606 367 250 

10.458 12.512 14.850 17.264 17.613 21.471 25.346 31.729 
1.090 1.218 1.800 2;054 2.479 3.180 3.400 &700 

9.7 12.1 11.9 14— 14.8 11.2 11.6 



— 2a — 
Diğer taraftan, yatırım hareketlerinde gösterişli sosyal projeler, rey elde etmek endişesiyle dai

ma ön plânda tutulduğundan, yatırımlardan memleket ekonomisi için müspet neticeler sağlamak 
mümkün olamamıştır. 

1950 - 1960 devresinin hususiyetlerinden biri de takibedilen enflâsyon politikasının kaçınılmaz 
bir neticesi olarak fiyatlarda meydana gelen artışlar ve bunların az gelirli kitlelerin gelirleri üze
rinde yaptığı tazyikleri hafifletmek üzere zaman zaman İktisadi Devlet Teşekküllerinin maliyet
lerinin altında satış yapmaya zorlanması olmuştur. Bu müesseselerin malî bünyeleri, böylece, 
bir taraftan suni bir fiyat politikası; diğer taraftan imkânlarının çok üstünde yatırımlarla devam* 
lı bir tazyik altında bırakılmış ve binnetice bu müesseseler büyük açıklar vermeye mahkûm edil
mişlerdir. . 

İktisadi politikasının hatalarını idrakte devamlı surette aciz gösteren Demokrat Parti Hükü
metleri 1956 yılında millî korunma mevzuatının gerisine gizlenerek fiyatları, istihsali ve mal ar
zını polis metotları ile kontrol sistemine tevessül eylemiş ve bu suretle de memleket istihsaline ve 
iktisadi hayatının moraline şiddetli darbeler vurmuştur. Böylece 1956 - 1960 devresinde ekono
mi, fiyat mekanizmasının kılavuzluğundan da mahrum edilmiştir. 

1950̂  - 1960 devresinin iktisadi düzensizliğinin en menfi neticelerinden biri de iktisadi hayatta 
olduğu kadar sosyal bünyemizde yaptığı büyük tahribattır. Bir taraftan, fiyatlardaki spekülatif 
yükselmeler haksız ve kolay kazançlara imkân verirken ve iktidar mensupları her mahallede bir 
milyoner yaratmış olmakla övünürken, emeği ve istihsali ile geçinen köylü, memur ve işçi gibi 
geniş halk kitlelerinin hayat seviyeleri ve yaşama imkânları büyük sıkıntılara so'kulmuşturj 

Enflâsyonist politikanın sebebiyet verdiği dış, tediye açıkları ve dâhilde husule gelen fiyat 
yükselmeleri muvacehesinde her türlü iktisadi mâna ve hüviyetini kaybetmiş olan bir kambiyo ve 
dış ticaret sistemine de taassupla bağlı kalınarak bir taraftan ithalâtta, ithal lisansı alabilen muayyen 
şahısların havadan para kazanmalarına imkân verilmiş, diğer taraftan, .ihracatımız durgunluğa 
mahkûm edilerek müstahsil kitlelerin hayat seviyelerinin yükselmesi, \mrami istihsalin genişlemesi 
imkânları selbolunmuştur. 

Millî ekonominin içine • düştüğü bu çıkmaz, 1958 yılında, artık iktidar mensuplarınca da inkâr 
olunamıyacak bir safhaya eriştiğinden Hükümet, yeni bir iktisadi gidiş parolası altında, bir istik
rar programının ilânı mecburiyetinde kalmıştır. Bu istikrar programı 8 yıllık enflâsyonist politi
kanın bizzat onun yürütücüleri tarafından da inkârı mahiyetinde olarak iktisat tarihimize geçmiş 
bulunmaktadır. Fakat Demokrat Parti (programa tam mânasiyle ayak uyduramayışı bir yana) 
bu istikrar programının dahi genel mantık ve icaplarına göre hareket etmeye ancak bir yıl ta
hammül edebilmiştir. 1959 ortalarından itibaren tekrar enflâsyoncu politikaya dönülmüş, mem
leket 'iktisadiyatı yeniden Ibu politikanın girdabına atılmıştır. Böylece, 27 Mayısta İnkılâp hare
keti, Türk ekonomisinin 10 yıllık bir tahribatın tevdidettiği yıkıntı içinde ihtilâçla kıvranır bir 
halde bulmuştur. 

Memleket iktisadiyatının 27 Mayıstaki durumunu kısaca şu şekilde hulâsa etmek mümkündür. 

Ağır bir dış borç yükü : 

1950 yılı başlangıcında Türkiye 200 milyon dolarlık bir altın ve döviz rezervine sahip, buna 
mukabil 250 milyon dolarlık uzun vadeli dış borcu olan bir memleket idi. On yıllık devrede, 
mevcut altın ve döviz rezevleri tamamen eritil diği gibi memleket, (aynı devrede, 891 milyon
luk hibe yardımı da alınmış olmasına rağmen) 851 milyon dolarlık yeni bir dış borç yükü al
tına girmiş bulunmaktadır. / 

Aşağıdaki 17 ve 18 numaralı tablolarda gösterildiği üzere bu dış borçlar önümüzdeki beş yıl
lık devrede her yıl vasati 110 milyon dolarlık bir taksit ödenmesini, diğer bir deyimle ihra
cat gelirimizin ortalama üçte birinin borç ödemelerine bağlanmasını zaruri kılmaktadır. Şurası 
da kaydedilmeye değer ki, yapılan borç taksitleri çok büyük ölçüde serbest paraların tediye
sini icabettirdiğinden dış borçlarımızın tediye muvazenesindeki serbest döviz gelirlerine tahmil 
ettiği yük umumi ihraç gelirlerimizdeki üçte bir nispetinden de daha ağır bulunmaktadır. 
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TA3L0 : 18 

1950 - 1960 yularında hariçten temin edilen hibe, yardımlar 

(Dolar olarak) 

i. C. A • 
C. C. C. 

Yekûn 

19o0 - 1955 
kümülâtif 
yekûn 

358 800 000 

358 800 000 

1956 

69 294 285 
14 000 000 

83 294 285 

1957 

62 034 280 
32 000 000 

94 034 280 

1958 

65 628 000 
42 000 000 

107 628 000 

1959 

95 000 000 
27 000 000 

122 000 000 

80 
45 

125 



31.12 .1945 31.12 .1950 31.12.1955 31 . 12 . 1956 
w ' v *v *v 

I - Konsolidasyoım tâbi borç
lar 

II - Devlet borçları - 281 167 673 37i 848 571 345 863 227 420 187 867 
III - Kredili ithalât borçlan 236 909 418 250 000 000 
IV - Ariereler 169 521 016 194 538 928 

V - T. C. Merkez Bankası Ban
ker borçları 412 000 150 833 000 135 696 000 

VI - Diğer borçlar i 

Yekûn 281 167 #73 §77 260 571 »08 126 «#2 1000422795 
1V Faizler hariç 
£V Faizler dâhil 

TABLO : 
Türkiye'nin dış borçl 

(Dolar ola 

31.12 .1958 31 . 12 . 19 
W "V 

436 988 

426 308 099 437 692 
290 000 000 100 000 
186 335 000 

134 015 000 150 804 
9 714 

1 036 658 099 1 135 199 
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Başlanıp bitirilememiş binlerce yatırım projesi : 

İnkılâp Hükümeti İşbaşına geldiği tarihte o güne kadar teşebbüs edilmiş fakat henüz ikmal 
edilemediği gibi iç ve dış finansmanı teminat altına alınamamış yalnız âmme sektörlerinde bü
yük küçük 4 965 proje ile karşıkarşıya kalmıştı :. 

1 153- adedi İktisadi Devlet- Teşebbüslerine 210 u belediye; özel idare ve bunlara bağlı mües
seselere, geri kalanı genel bütçeye dâhil dairelere aidolan bu projelerin ikmali için daha en 
az 15,2 milyar lirayı aşan bir iç ve dış finansmana ihtiyaç bulunmaktadır. 

Pek çoğunun verimliliği dahi şüpheli bulunan bu projelere şimdiye kadar 4 milyarın üstünde' 
harcama yapılmıştır. • • 

Büyük açıklarla kapanacak 1960 bütçesi : 

1959 yılının ikinci yarısından itibaren tekrar avdet edilen şiddetli enfilâsyonist politikanın 
bir tezahürü olan 1960 yılı bütçesi (552 milyon liralık karşılık paralar da dâhil olmak üzere) 
7 830 milyon liralık bir masraf seviyesinde t.esbit edilmişti. 

1960 yılındaki fiilî varidat imkânları göz önünde bulundurulduğu takdirde bu bütçenin 900 
milyon civarında bir açıkla kapanması mukaddev bulunuyordu. 

Filhakika, 1960 yılının ilk 5 aylık devresinde Devletin Merkez Bankasından 347,7 milyum. 
liralık menabi temin etmiş bulunması, bu bütçenin enflasyonist karakterini açıkça göstermiştir. 

Büyük açıklarla işletilen iktisadi Devlet Tes ebbüsleri : 

19.50 - 1960 devresinde takibolunan suni fiyat politikası ve fuzuli yatırımlarla malî bünye
leri büyük zararlara mâruz bırakılmış olan Devlet İktisadi Teşebbüsleri 1960 Mayısında normal 
işletme ihtiyaçlarını karşılıyacak imkânlardan dahi mahrum bulunuyorlardı. Bu teşebbüslerin 
yatırım masraflarını ise tamamen Devlet kanalından veya enflasyonist membalardan finanse 
etmek icabediyordu. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 1960 yılında mâruz kaldıkları açıklar 1.400 milyon lira olarak 
tahmin edilmektedir. Bu büyük açığın tazyiki altında 1960 yılında İktisadi Devlet Teşekkülleri 
halktan tahsil ettikleri vergileri Devlete ödememek suretiyle işletme sermayelerini temine 
gayret ederken diğer taraftan, Merkez Bankası, Amortisman ve Kredi Sandığı; İşçi Sigortaları ve 
Emekli Sandığı menabüne devamlı tazyiklerde bulunmuşlardır. 

Durgun ve dünyadaki nisbî yerini kaybetmiş bir ihracat sektörü : 

1950 - 1960 devresinde,, dünya dış ticareti yüzde 79 nispetinde bir gelişme kaydeder ve 
bu gelişmeye muhtelif geri 'kalmış memleketler dahi iştirak ederken, Türkiye ihracatı ortalama 
320 milyon dolar civarında bir seviyede kalmış ve ihraç mallarımız dünya pazarlarında talebi 
gayet elâstiki ve geniş bir rekabete mâruz ve daha ziyade lüks addolunan mallara inhisar et
miştir. • • • . ' • 

İhracat mallarımızın bünyesinde mevcut bu hususiyet ticaret hadlerinde vâki gelişmeler yö
nünden memleketimizin daima zarardide olmasına sebebolmaktadır. 

Aşağıdaki 19 numaralı tabloda 1950 - 1960 devresinde ihraç . mallarımızın seyri ve dünya 
ticaret seviyesiyle mukayesesi gösterilmekte ve 20 numaralı tablo da aynı devrede ticaret hadleri
nin seyrini vermektedir. 
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TABLO : 19 

Dünya ve Türkiye'nin ihracat Endeksi 

(1950 = 100) 
Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Dünya ihraea'tı 

•100 
135,2 
129,7 
131,6 
136,6 
148,7 
165,0 
177,3 
168,9 
1.78,7 , 

Türkiye'nin ihracatı 

100 
119,2 
137,7 
150,3 
127,1 
118,9 
115,8 
131,0. 
93,9 

134,3 

TABLO : 20 

îktisaden gelişmiş, az gelişmiş memleketlerde ve Türkiye'de ticaret hadleri 

(1953 = 100) 

Yıllar 

1950 
1.951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 " 
1957 
1958 
1959 

îktisaden gelişmiş 
memleketler 

97 
92 ' 
97 

100 
98 
99 
99 

100 
104 
— 

Az gelişmiş 
memleketler 

107 
114 
99 

100 
105 
103 
100 
96 
94 
; 

Türkiye 

108 
103 
103 

. 100 
95 

107 
107 
98 
95 
84 , 

Açıkla işletilen ve müzayaka içinde bulunan bir mahallî idareler maliyesi: 

1950 - 1960 devresinde âmme sektörüne dâhil müesseseler ve daireler gibi mahallî idareler ve 
belediyeler de imkânlarının çok üstünde yatırımlara ve masraflara zorlanmışlar ve çok geniş bir 
borç yükü altınla sokulmuşlardır. 

Bu borç yükü yalnız İstanbul Belediyesinde 364,5 (31.12.1960 da) milyon liraya baliğ olmaktadır. 
Diğer taraftan 1950 - 1960 devresi içerisinde bu idarelerin vergi sistemleri de enflâsyonist tesir
ler altında elastikiyet ve verimlerini keybetmişler ve büyük açılkları ile dar imkânları iarasındaki 
geniş mesafeleri bir taraftan vatandaşların tahakkuk eden istihkaklarını ödememek suretiyle ka
patmaya çalışırken diğer taraftan, Hazine, Merkez Bankası, îşçi Sigortaları Kurumu, Amortisman 
ve Kredi Sandığı ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı gibi iç finansman müesseselerinin kay
maklanın tazyiklere mâruz bırakmışlardır. 



tular 

TABLO : 21 

Beyannameli Gelir Vergisi mükellefleri 

(1953 = 100) 

Beyan edilen ortalama gelir 
Cari fiyatlarla Sabit fiyatlarla 

T. L. T. L. 

Mükellef başına düşen vasati vergi 
Cari fiyatlarla Sabit fiyatlarla 

T. L. T. L. 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

10 374 
11 529 
12 058 
13 234 
11 201 
12 066 
12 £90 

10 374 
10 386 
10 133 
9 320 
6 830 
6 350 
5 678 

2 388 
2 940 
3 050 
3 311 
2 696 
3 313 
3 377 

2 388 
2 649 
2 563 
2 uu2 
1 644 
1 744 
1 488 





TABLO 22 

Beyannameli mükellefler tarafından beyan edilen vasati gelir ve tarh olunan 
ortalama vergiler 

1953 Y I L I 

1 
2.501 
7.501 

17.501 
37.501 
57.501 
77.501 

100.001 
250.001 
500.001 

1.000.001 

Greliv dilimleri 

— 2.500 
7.500 

17.500 
— 37.500 
— 57.500 

77.500 
— 100.000 
— 250.000 
— 500.000 
— 1.000.000 

den fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kadar 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
x> 

Yekûn 

Mükellef 
adedi 

28.426 
23.929 
11.555 
5.145 
1.499 

627 
367 
587 
132 
40 
11 

72.318 

Yekûndaki 
Mssesi 

39,31 
33,09 
15,98 
7,11 
2,07 

- 0,87 
0,51 
0,81 
0,18 
0,06 
0,0i 

100,00 

B<eyan edifen 
.gelir 

48.488.817 
96.266.916 

116.796.615 
133.328.785 

69.455.074 
41.017.024 
32.820.310 

107.592.342 
60.203.029 
27.115.154 
18.124.403 

750.208.469 

Yekûndaki 
lıissesıi 

6,45 
12,82 
15,55 
17,76 

9,25 
5,46 
4,36 

14,33 
8,01 
3,60 
2,41 

100,00 

Hesaplanan 
vergi 

3.358.127 
13.221.678 
24.331.547 
29.542.307 
19.124.530 
12.984.740 
10.146.794 
28.890.888 
16.238.241 
9.432.629 
5.412,674 

172.684.155 ' 

Yekûndaki 
'hissesi 

1,94 
7,66 

14,09 
17,11 
11,07 
7,52 

• '5,88 
16,73 
9,40 
5,46 
3,14 

100,00 

. Mükellef 
başına dü
şen yıllık 

gelir 

1.706 
4.023 

10.108 
25.914 
46.334 
65.418 
89.429 

183.291 
456.084 
677.879 

1.647.673 

10.374 

Mükellef 
basma dü
şen yıllık 

yergi 

118 
553 

2.10S 
5.742 

12.758 
20.70» 
27.648 
49.218 

123,017 
235.816 
492.061 

2.388 

1954 Y I L I 
ı _̂_ 

2.501 — 
7.501 — 

17.501 — 
37.501 — 
57.501 — 
77.501 — 

100.001 — 
250.001 — 
500.001 — : 

2.500 
7.500 

17.500 
37.500 
57.500 
77.500 

100.000 
250.000 
500.000 

i.000.000 

Liraya 
» 
» 
» 
» 

'» 
» 
» 
» 
» 

kada 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

• » 

» 
1.000.001 den fazla 

Yekûn 

30.339 
26.451 
14.882 
6.891 
1.878 

942 
471 
91S 
204 

67 
18 

83.119 

36,57 
31,82 
17,90 , 
8,29 
2,26 
1,13 
0,58 
1,10 
0,25 
0,08 
0,02 

100,00 

35.539.752 
118.533.474 
153.202.802 
167.599 181 

87.036 005 
62.783.780 
51.137 454 

128967.111 
76.755.965 
45.116.642 
31.641.476 

958.313.642 

3,71 
12,36 
15,98 
17,48 

9,08 
6,56 
5,34 

13,46 
8,01 
4,71 

\ 3,31 

100,00 

4.051.668 
16.841.052 
30.290.519 " 
38.097.805 
24.014.214 
20.447.545 
16.542.771 
44.044.427 
23.905.844 
15.526.043 
10.687.166 

244.359.054 

1,66 
6,89 

12,40 
15,59 
9,83 
8,37 

"6,74 
18,02 
9,78 
6,35 
4,57 

100,00 

1.169 
4,481 

10.295 
24.321 
46.345 
66.649 

108.572 
140.794 
376.255 
673.383 

1.757.860 

11.529 

. 133 
637 

2.035 
5.529 

12.787 
21.707 
34.932 
48.088 

117.186 
231.738 
593.731 

2.940 

1955 Y I L I 
1 

2.501 
7.501 

17.501 
37.501 
57.501 
77.501 

100.001 
250.001 
500.001 

1.000.001 

2.500 
7.500 

— 17.500 
— 37.500 
— 57.500 

77.500 
- - 100.000 
— 250.000 
— 500.000 
— 1.000.000 

den fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

kada 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yekûn 

39.469 
31.130 
18.739 
8.335 
2.603 
1.242 

612 
1.112 

261 
m 
36 

103.638 

38.08 
30,04 
18,08 
8,04 
2,51 
1,20 
0,59 
1,07 
0,25' 
0,10 
0,04 

1.00,00 

44.954.669 
142.468.560 
186.520.599 
203.503.763 
113.870.980 
87.537.377 
69.362.568 

175.322.556 
91.102.262 
65.751.397 
69.276.349 

1.249.671.080 

3,60 
11,40 
14,93 
16,28 

9,11 
7.00 
5,56 

14,03 
7,29 
5,27 
5,54 

100,00 

4.900.674 
22.132.933 
33.826.088 
46.949.482 
34.195.181 
23.834.826 
19.126.494 
58.345.418 
30.178.205 
22.259.728 

' 20.332.732 

316.081.761 

1,55 
7,01 

10,70 
14,85 
10,82 
7,54 
6,05 

18,46 
9,55 
7,04 
6,43 

100,00 

1.139 
4.576 
9.953 

24.415 
43.746 
70.481 

113.337 
157.664 
349.051 
664.155 

1.924.343 

12.058 

124 
711 

1.805 
5.633 

13,137 
19.191 
31*262 
52.469 

115.625 
224.846 
564.798 

3.050 

1956 Y I L I 
1 

2.501 
7.501 

17.501 
37.501 
57.50.1. 
77.501 

100.001 
250.001 
500.001 
.000.001 

/ 

2.500 
— 7.500 
— 17.500 
— 37.500 

57.500 
77.500 

— 100.000 
— 250.000 
— 500.000 
— 1.000.000 

den fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kadar 
» 
T> 

•» 

» 
» 
> 
» 
» 
>> 

Yekûn 

46.706 
35.963 
21.338 
10.605 
3.208 
1.641 
1.062 
1.140 

374 
138 
43 

122.218 

38,21 
29,43 
17,45 

8,68 
2,62 
1,34 
0,87 
0,94 
0,3! 
0,11 
0,04 

100,00 

57.676.129 
172.191.642 
243.244.983 
255.534.031 
148.421.937 
116.052.528 
101.893.091 
211.427.535 
149.173.256 
88.092.890 
73.777.942 

1.617.485.964 

10,64 
15,04 
15,80 
9,18 
7,17 
6.30 

13,07 
9,23 
5,44 
4.56 

100,00 

7.044.089 
28.131.638 
44.399.884 
54.034.275 
39.115.201 
31.486.258 
29.712.951 
69.712.896 
48.402.201 
29.801.599 
22.852.103 
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1,74 
6,95 

10,97 
13,35. 
9,67 
7,78 
7,34 

17,24 
11,96 
7,36 
5,64 

100,00 

1.235 
4.788 

11,399' 
24.096 
46.266 
70.721 
95.944 

185.463 
398.859 
638.354 

1.715.766 

13.234 

151 
782 

2.081 
5.095 

12.193 
19.187 
27.978 
61.152 

129.417 
215.954 
531.444 

3.311 

i — 9.500 Liraya kadar 71.342 
1957 Y I L I 

41,88 91.348.801 4,79 13.523.029 2,94 1,280 189 

http://404_.693.895
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Kifayetsiz ve gayriâdil bir vergi sistemi : 

1950 - 1960 devresi iktisadi politikasının büyük zaaflarından ve enflâsyonist gidişin başlıca sebep
lerinden biri de vergi sisteminin ihmal edilmiş olmasıdır. Demokrat Parti iktidarı bir taraftan 
cali siyasi maksatlarla muhtelif gelir zümrelerine vergiden muafiyetler bahşederek Gelir Vergisi 
sistemimizde büyük rahneler açarken diğer taraftan mevcut vergilerin ıslahı hususunda da hiçbir 
gayret göstermemiş, normal gelirleri artırmaktansa masrafları enflâsyonist kaynaklarla karşıla
mak yolunu tercih etmiştir. 

Bu politikanın neticesi olarak Devlet gelirlerinin millî gelirdeki hissesi yüzde 14 gibi dünya 
memleketlerindeki nispetlere nazaran çok büyük gerilik arz eden bir seviyede kalmıştır. 

1950 - 1960 devresinin iktisadi politikasının en büyük tahribatı da 1950 yılında üzerinde büyük 
ümitler toplanan Gelir Vergisi sisteminde olmuştur. 

Bu sistem bir taraftan, bâzı zümrelere tanınan muafiyetlerle umumiliğini kaybederken; bu 
muafiyetlerle açılan kaçakçılık imkânları sebebiyle de bilhassa beyannameye tâbi Gelir Vergisi mü
kellefleri zümresinde beklenen verim seviyesine kavuşamamıştır. 

Ekli 22 numaralı tabloda beyannameli Gelir Vergisi mükellefleri zümresinde 1953 yılın
dan itibaren mükellef başına beyan edilen ortalama gelirlerle bunlara tarh edilen vergi miktarları 
gösterilmiştir. 

Elkli 21 numaralı tablo, Gelir Vergisi mükellefleri hakkında daha etraflı izahatı muhtevidir. 
Bu tablolarda açıkça belirtildiği üzere, 1953 yılında sabit fiyatlarla 10 374 lira olan vasati 

gelir 1959 yılında 5 678 liraya düşmüş; diğer taraftan 'beyannameli Gelir Vergisi mükellefi 
başına isabet, eden hakiki vergi de 2 388 liradan 1 488 liraya tenezzül eylemiştir. 1953 - 1959 
devresinde 'beyannameye tâbi Gelir Vergisi mükelleflerinin ortalama % 69 u 7 500 liradan aşağı; 
diğer !bir % 16,5 u 7 500 - 17 500 lira arasında gelir beyan etmişlerdir. Böylece bütün vergi mü
kelleflerinin ortalama % 85 ine yakın bir kısmı ayda vasati 500 liradan aşağı gelir beyan etmiş 
olmaktadır. 

Halbuki bahis konusu devrede bu zümrenin millî gelirden pek mühim hisseler aldığı ve reel ge
lirlerinde ehemmiyetli artışlar olduğu inkâr götürmez bir hakikattir. 

iktisadi hedefini teminden âciz bürokratik kontrollara boğulmuş bir kambiyo sistemi : 

1950 - 1960 devresinin karakterini teşkil eden enflâsyonist politika sebebiyle memleketimiz bir 
taraftan müzmin tediye açıkları içerisinde bunalır ve artan dahilî fiyatlar dolayısiyle ihraç malları
mızın dünya pazarlarındaki rekabet ve gelişme şartları haleldar edilirken umumi iktisadi politika
nın kusurlarından doğan bu vaziyeti telâfi etmek üzere kambiyo sisteminde gittikçe artan brokratik 
kontrollere müracaat edilmiştir. 

Bu kontrollerin yarattığı hava içerisinde idame edileceği zehabına kapilıiıilan sert bir kambi
yo kuru politikası bir taraftan ithalât sektöründe aşırı kârlar tevlidederken diğer taraftan 
memleketin hakiki müstah'sıllarına dayanan ihracat sektörünün devamlı bir tazyik altında bulundu
rulması neticesini doğurmuştur. Ayrıca suni kontrollara boğulmuş bu kambiyo sistemi 1958 yılından 
sonra ekonomiye yeni enflâsyonist iştira güçleri getirecek bir mahiyetde iktisabetmiştir. 

1952 - 1955 devresinde dış ticaretimizde tekevvün eden gecikmiş borçlar, 1958 istikrar progra
mını takiben Merkez Bankasınca devralınmıştır. Merkez Bankası bu borçlara mukabil ilgililerinden 

\ 2,80 lira üzerinden tahsilat yapmışken bugün mezkûr borçların taksitlerini doları 9 liradan mubayaa 
ederek ödemekte ekonomiye her yıl 220 milyon tutarında yeni bir iştira gücü zerketmektedir. 

Normal işleyişinden uzaklaşmış fiyat mekanizması : 

1950 - 1960 devresinin enflâsyonist iktisadi politikası ile gittikçe artan dahilî fiyatları durdur
mak üzere tevzi sistemi ihdası, fiyat kontrolları kurulması gibi alman suni tedbirlerle fiyat mekaniz
masının normal işleyişi haleldar edilmiş ve istihsal yanlış istikametlere sevk edilmiştir. 
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Böylece bir taraftan suni fiyatlarla pancar ve tütün gibi mahsullerde, ne dâhilde istihlâk oluna

bilecek ve ne de harice zararsız ihraç edilebilecek ve Devlete enflâsyonist yollarla finanse edilen 
destekleme mubayaaları mükellefiyetini tahmil eden büyük istihsal fazlalıkları meydana gelirken di
ğer taraftan memleket nüfusunun muhtacolduğu en zaruri zirai istihsal maddeleriyle ihraç madde
lerimizin istihsalinde ehemmiyetli gerilemeler olmuştur. 

Geleneksel olarak ve 1950 - 1953 devresinde de buğday, bakliye ve canlı hayvan ihraceden mem
leketimizin son yıllarda aynı maddelerin ithalâtçısı durumuna düpaesi ibretle müşahede edilecek" 
bir manzaradır. 

Sosyal bünye: 

On yıllık enflâsyonist politikanın millî ekonomimizdeki geniş tahribatı yanında sosyal bünyede, 
gelir tevziinde ve cemiyetin umumi kıymet hükümlerinde de arzu edilmiyen menfi tesirleri olmuştur. 

Bir taraftan küçük bir zümre çok geniş, hak edilmemiş menfaatler sağlarken diğer taraftan 
rijit kambiyo kuru, suni fiat politikası, müia laleler ve umumi istikrarsızlık içinde geniş müs
tahsil kitleleri, istihsallerinin hakiki değerlerini bulamamışlar; gerici bir ücret ve maaş politi
kası sebebiyle de ordu mensupları, memur ve emekliler gibi sâyleriyle geçinen zümrelerin 
hayat seviyelerinde büyük düşüşler olmuştur. 

Bu arada memur ve ordu mensuplarının durumunu bilhassa zikretmek icabeder. Bu zümrenin 
1939 yılında 40 ile 600 lira arasında değişen maaş baremleri 1!960 yılmda 300 ilâ 2 000 liralık bir 
seviyeye çıkmış, buna mukabil toptan fiat endeksi aynı devrede 11 mislin üstünde bir artış gös
termiştir. Böylece bu zümre millî gelirdeki normal artışlardan istifade etmek şöyle dursun, 1939 
yılındaki hayat seviyelerinin dahi çok geniş ölçüde altına düşmüşlerdir. Aşağıdaki 23 numaralı 
fablo bû hususta bir fikir verecek mahiyettedir. 

TABLO 23 

Memur ve işçi ücretlerinin, toptan eşya fiat ve geçim endeksleri 
ile ve altın ve döviz fiatları ile mukayesesi 

Memur maaşları : 

Derece 1 
5 

10 
13 
14 

İşçi gündelikleri 
Toptan eşya fiat
ları endeksi 

e 

Geçinme endeksi 
(istanbul) 
Reşat altını 
Döviz (Resmî kur) 

1 9 3 
Maaş tutarı 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

9 
İtası 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 
100 
100 

1 9 6 0 
Maaş tutarı İtası 

333 336 
423 431 
500 512 
583 571 
600 591 

1 294 

1 174 
(Eylül 196u) 

835 
979 
714 
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BÖLÜM 2 

1960 yılındaki iktisadi durum 

1960, yılı iktisadi politika ve gelişmeler bakımından birbirinden tamamiyle farklı iki devreye 
ayrılmak lâzımdır. 

Senenin ilk yansım teşkil eden birinci devrede, 1959 ortalarından itibaren tekrar avdet 
edilmiş olan enflâsyoncu politikanın daha da hız kazandığı görülmektedir. Bu devrede, aşağı
daki 24 sayılı tabloda görüldüğü üzere Merkez Bankası kanaliyle, . Hazine ihtiyaçları için 
414,5 milyon, mülhak bütçeli idareler için 588 milyon, iktisadi âmme teşekkülleri için 185,5 
milyon lira ve hususi sektör ihtiyaçları için 471,5 milyon lira finansman temin edilmiştir. 
Bunun neticesi olarak yukarda 15 numaralı tabloda gösterildiği üzere, bu devrede para hacmi 
271 milyon liralık bir artış göstermiştir. 



TOBLO 24 

Sektörler 

Hazine ve umumi muvazeneye dâhil 
daireler 
Mülhak bütçeli idareler 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Diğer âmme sektörü 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 
Hususi sektör 
Amerikan Yardımı karşılıkları 
Diğer hesaplar 
Altın 
Dövizler 
Dış krediler 
Beynelmilel para fonu 
îmar ve Kalkınma Bankası 
Konsolidasyon hesapları 
Yurt dışı bankalar 
Yabancı memleketlerdeki sair 
müesseseler 
Tedavül hacmi 

31.12 .1959 

707.5 
231J. 

1 480.2 
431.3 

2 529.6 
111.7 
403.0 
541.9 
90.7 

245.7 
1 194.9 

115.1 
111.1 

0.5 
81.3 
45.7 

42.9 
3 891.5 

Merkez Bankası 

(milyon 

30.6 .196ü 

1 122.0 
289.9 

1 492.8 
543.2 

2 590.6 
325.1 
123.9 

1 023.8 
70.6 

245.7 
1 131.4 

233.1 
111.1 

0.5 
120.7 

54.1 

2.7 
4 435.1 

muameleleri 

T. L.) 

31.12.1960 

1 161.6 
244.0 

1 512.5 
530.4 

2 538.2 
8.2 

156.8 
806.7 
152.9 
246.2 

1 064.6 
317.5 

84.2 
0.5 

136.9 
72.5 

22.2 
4 452.5 

Ocak - Haziran 

+ 414.5 
+ 58.8 
+ 12.6 
+ 111.9 
+ 61.0 
+ 213.4 
+ 278.1 
— 481.9 
+ 20.1 

—. 
— 20.2 
— 118.0 

— 
—.' 

— 39.4 
— 8.4 

+ 40.2 
— 

D e ğ i 
Temmu 

+ 
— 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

— 
— 

— 
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Ancak, bu artışın sebebi, yeni reel harcamaları gerektiren faaliyetlere girişilmesi olmayıp, 

mevcut muvazenesizliklerin te'vlidettiği ayıkların kapatılması .olduğundan, iştira gücündeki 
bu artış, ekonomide 1958 den beri görülen duraklama halini giderememiştir. 

Ocak • Haziran devresinin enflâsyoneu politikasının en bariz tezahürü 1960 bütçelerinin çok 
büyük açıklar verecek bir hacımda hazırlanmış olmasıdır. Nitekim, 1960 bütçesi tatbikatının 
daha dördüncü ayı sonunda Hazinenin Merkez Bankasından almış olduğu avanslar 347,7 milyon 
liraya baliğ olmuştur. Devrime takaddüm eden ay zarfında gerek âmme sektorü> gerek hususi 
sektör mefluç bir hale gelmiş bulunuyordu. Ayrıca, aşağıdaki 25 numaralı tabloda da görüle
ceği üzere itimatsızlık . havası içinde bankalardan mevduat çekilmesi de başlamıştı. Tasarlanmış 
olan İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları ve bütçeler, eğer tatbik edilebilmiş olsaydı, 1960 
yılı içinde .ceman 3 milyar liraya yakın bir enflâsyoneu baskı yaratacaktı. Bunun neticesinde 
ise, Türk ekonomisi şimdiye kadar mâruz kaldığından da daha vahim bir kargaşalığa atılmış ola
caktı. " ' .'• 



32 V 

eö 
d 

Tİ > 
<N S 

§ • 3 

d 
eö 

•30 

• ı-l u 
eö ^-> 

• l-l • 
,H EH 

eö 
'Tİ ° § ° 
t>* ° 
OJ ı-H 

> w 

t* 

Ö 
<d 
. a 

• ı H 
ı—H 

O Tİ 
, M <eö 

> 
<d 
^ -9 

<SÖ 

£ *-! 
d >* 

Tİ 
t> 

O) . ı - l 

< H <CÖ 

eö us 

<cö 

d 
<d 

+^ ^ 
cö . « 
d >•< 

> _ 
CU pTj a o 

cö ^ 

EH -S 
Kî 
o» 

Tİ 
<cö 

co rH C5 
TH 
CO r-1 

rH rH LO 
LO 
t-C5 

CM 
O LO 

GO O 
T H CM 
O O 

00 GO 00 rH TJH LO CO O (O l> H 
O T H O 

CM O 
CM rH 

rH CO 
CO 00 
rH rH 

co co 
CO 

CM O O «O b-
O LO CO CO CO CO LO LO CM CM O0 CM 

rj4 

H H H ( M M C 0 ' # l O l f l C O « 5 h N t - h N I > i t ' t > h f N 

rH CO T—I 00 CO 
CO O LO LO T H 
I—I Ol CM CO LO 

CM 05 
O rH LO CO 

Pî H H T J 
CO CO CO O 
00 CH> O O 

CM »O CO 
m M co b-
h ffl M tC O 

CO 
CM t— 
rH Ci 

T H LO t- t— CO co o co t- co co o 

o o 
CO CO 
T H <M 

CM O 
LO b-
O T-' 

o o 
rH t-
CM CM 

LO CO 
00. ı-H 
T-İ CM 

CO O rH b- rH CM b~ O O O O0 00 O Ci CO CO CO CM CM CO CO 

Ct) 00 
ı—l CO 
CO CM 

CO 
O co 

co -«ti 
T H CO 

o b-
rH OO CM Ci O O 00 CO 

rH rH CM C\l CM C0 rH rH LO LO' CO CO CO CO CO CO LO LO CO LO LO 

T H 00 CO O CO l> l> TH 00 CO rH LO t— CO rH 
•̂  oo CM CM 
rH b-

rH LO CM t— en LO CM O T H 
Ci O 
CM HH 
rH O 

LO O 
C0 00 
T H CM 

CO CD 
CM b-
CO CO 

rH LO 
o rH 

LO rH 
O CM 

CO O O O 
rH O 
T H CO 
O O 

H H H I M C O M O Î M ' * ' * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * 

00 Ol O rH CM 
rH CM CM rH CM 

O LO 
C0 CO t- t- CO LO 

CO O rH co 
CM C0 CO CO 

CM O Ci 00 CO rfl 
T H O 
»O b-
rH rH 

CO C0 
00 O 
rH LO 

O T H 
LO LO 

cr. co o oo »o »o 
00 O 
00 CM 
LO CO 

CO Cî CO LO 
LO rH CM b-
CO rH co t-

rH rH CO rH O co 
O CM LO 

b- 0C rH 
00 OO 
o b-

b-
oo 

b-
Cî -. . . CO O O 

00 CO 
O LO 
CO rH 

CM rH CO CO O 
CO O0 b- L O rH 

co O O 00 CM rH rH rH rH 
rH CM CM CM CM CO C0 • CO 00 00 CO C0 00 00 CO CO 

O rH 00 CO Cî 
LO CM CM CM b-
CM 00 rH »O b-

CO O 0 0 CO CM CM C7i 0 0 LO C i CM CO CM r H CO 
C M C i O O - 1 C O T H r H C O O O O r H L O r H C T 5 T H 
G O O O T — l O O C O r H O O C O C O b - C O L O L O r H L f î 

CM CO T-ı 
CO rH 00 
rH rH LO 

00 rH CO T-H 
CM LO CO rH 

CO LO CM O 00 CO b-
H C0 O CO H CO. 

CO LO 
O CM 

CM CO LO LO CO CO CM b- CO 00 CO rH (N (M M ^ CO l> 

O O O O C O O O O O L O 
T H T H O C J İ O O O O O C ^ 
r H r H r H 

0 0 r H LO CO LO CM LO O 
L O C î C O r H C M r H C O C O 
O O O C M C M C O C M L O L O 

r^ r—4 T—i ı—i r-4 

00 
b-LO 

OO 
CM LO 

CO 
rH rH 

rH co rH 
LO 
cn co 

o CM rH 
CM 
o rH 

co co co 
co co rt< 

eö QJ 

xn ^ o» 

Tİ 
<eö 

eö 
EH 

< 7 ^ C T 5 0 0 b - C O C ^ l r H O r H C O C O C M r H r H C O C î C 7 5 r H 0 . 1 0 
C S C M b - C O r H C O O O O C O r H L O b - C T i r H r H r H O O L O r H ı — I C O 
r H C N ] O O L O C O b - C O ^ O C > ] C \ l C O r H C O C O L O C O C O C O b - b - 0 0 

O CO 
0 0 CO 
b - b -

L O C O C O C O r H b - O l b - C O b - C M O b - C O c r i r H b - r H O M r H C i C M 
T H C ^ C O O C O r H L O t ^ C O O r H b - C i b - C O O O O O O O O O O O O C M L O 

C M C M 0 0 C 0 r H L O L O C O C O C O C O C O t ' C O C O C O C O C O b - b -

b - C O C < ) b - C O C r 5 0 r H r H l b - r H O O L O r H L O L O C M L O r H O C O r H T ~ 
b - O O LO CO r H LO 0 0 CO r H r H O C75 r H b - r H LO b - CO CO b - LO T--. 
H ( M C O M C O ^ l t 5 « 5 « 0 5 0 t - 0 0 0 5 f f > C O C 1 0 ) Q O O H O C 

> > 
Ci O r-K CM O0 rH lO CO b- OO CO Oi CJi O 
Th LO • LO LO • LO LO LO LO LO LO LO LO LO CO 

' 6 C l C 0 Q C O C i C 0 O 5 C î C ) C : ; C 0 C O C ) 



— 33 — 
27 Mayısta bu şartlar içerisinde İşbaşına gelen devrim idaresi ,ilk iş olarak, yukarda bahse

dilen vahîm enflâsyon tehdidini önlemiye teveccüh etmiş, bil? taraftan Hürriyet İstikrazı tahvil
leri ile 250 milyon liralık sağlam bir menabi »ağlarken diğer taraftan Devlet bütçelerinde 511 
milyon liralık bir tasarrufa girişmiştir. > ' 

Ayrıca büyük açıklar veren İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım projeleri, etraflı bir , 
tetkike tâbi tutularak bu projelee&en bre kısmıtamamea iptal, bir kısmının icrası ileriye tehir 
olunarak bu sektördeki açıklar da asgariye indirilmeye çalışılmıştır. 

Böyldce bidayette 2,5 milyar lirayı aşkın bir seviyede tahmin edilen İktisadi Devlet Teşekkül
leri açıkları, 1960 yılında 1,5 milyar lirada tahdi&oluamuştu*. 

Bütün bu tedbirlerin muhassalası olarak, ekonomimizin mâruz bulunluğu yakın enflâsyon 
tehlikesi önlenmiştir, * 

Bu neticenin istihsalinden sonra, Devrim İdaresinin, nazarlarını, mevcut iktisadi durgunluğu 
azaltmaya doğru çevirmesi mümkün olmuş ve bu maksatla, bilhassa ihracat ve sanayi kredileri 
plâf onları kaldırılmış ve özel sektörü büyült tazifiîş altında bırakan ve haklı şikâyetlere sebebi-
yet veren Millî Korunma Kanununun tatbikatı durdurulmuştur. 

Haziran 1960 dan sonra, para hacminin ve ffya$ja-rm seyri, alâka ile müşahede edilmeye ve 
incelenmeye değer bir mahiyet göstermektedir. Filhakika Haziran 1960 sonundan Ekim 1960 niha
yetine kadar geçen 4 aylık devrede para hacmında 400 milyon liralık bir artış görülmesine rağ
men, fiaytlar istikrarını muhafaza etmiş ve hattâ bir miktar düşüş dahi irae eylemiştir. (Tab
lo : 15) 

1960 yılının ikinci yarısının diğer bir özellimi de, bu devrede Merkez Bankasının altın ve 
döviz durumunda hissedilir bir salâhın husule gelmiş olmasi^î'. (Tablo: 24) 

B&LÜM & 

1961 Bütçesinin Genel Kaşekjteri 

Buraya kaidarki izahat ile Türkiye ekonomi-*nin son 10 yıldaki seyri; şiddetli tjir enflâsyon 
politikası sebebiyle mâruz bırakıldığı tehlikeler ve tahribat ve ekonomimizin 1960 yılı içinde «kar
şılaştığı hususi problemler teşrih olunmuştur. 

1961 bütçesi, ekonomimizin içinde bulunduğu yukarda mâruz şartlar göz önüne alınarak tan
zim edilmiştir. Bu bütçenin mebde hareketi ve temel gayesi, Türkiye Ekonomisinde enflâsyonist 
bir gidişe avdeti sureti katiyede önliyerek ekonomimizin istikrar içinde gelişmesini sağlamak ol
muştur. Bu hedefle 1961 bütçe yılı gelir tahminleri büyük bir hassasiyetle, hakikate en yakın ih
timaller derpiş oluraarak 8 milyar 665 nr'lyon lira olarak tahmin olunmuş ve Devlet masrafları bu 
şekilde tahmin olunan gelir imkânları içinde tutulmuştur. 

Böylece 1961 bütçesinin ekonomimizde hiçbir enflâsyonist tazyik yapmaması sağlanmış bulun
maktadır. Diğer taraftan bütçe masrafları 210 milyon liralık iç ve dış borç ödemesini ihtiva et
tiğinden ekonomimizdeki istikrarı daha da kuvvetlendirilımesi ümidedilebilir. 

1961 bütçesinin ikinci temel hususiyeti, bir taraftan başlanmış yatırım projelerinin bir an 
evvel bitirilerek istihsale sokulmasını temin; di Şer taraftan da memleket ekonomisinin bâzı sek
törlerinde 1958 den beri müsaade edilen nispî durgunluğu izale edebilmek maksadiyle yatırım 
masraflarını bugüne kadar vâsıl olunan en yüksek seviyeye çıkarmış olmasıdır. 

2 milyar 700 mîlyon da tesbit edilen bu yatırım masrafları 1961 bütçesinin % 31 ini temsil 
etmekte olup muaddel 1960 bütçesinin yatırım masrafları seviyesinden % 19 yüksek bulunmak
tadır. 

Yatırım giderlerinin muhtelif mevzular arasında taksiminde, başlanmış işlerin bitirilmesine 
ön plânda ehemmiyet verilmiştir. 

1961 bütçesinde memleket ekonomisinin temelini teşkil eden ziraat, sanayi ve millî eğitim sa
halarına ilerde tafsil edileceği üzere geçen yılların çok fevkinde çok geniş tahsislerde bulunul
muştur. 
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Son olarak 1961 bütçesi millî gelirimizin tevezzüüııde geçen 20 yılda meydana gelen geniş 

boşluklar ve adaletsizlikleri kısmen olsun gidermeye yöneltilmiş bir bütçedir. Bu (bakımdan çeşit
li vergi kanunları ile vergi sistemimizde umumilik temin olunurken diğer taraftan da enflâsyo-
nist iktisadi politika yüzünden hayat seviyelerinde mühim düşüşler vukua gelmiş olan ordu men
supları, memurlar ve emekliler gibi dar gelirli sınıfların maaş ve ücretlerinde mâkul yükselme
ler derpiş • olunmuştur. 

Er maaşlarına yapılan ve bu maaşları 31 kuruştan bu yıl için 5 liraya çıkaran yükseltmelerle 
birlikte bu ayarlamaların 1961 bütçesine tahmil ettiği yük 394 milyon liraya baliğ olmakta ve 
bütçe masraf yekûnunun % 4 ü gibi bir nispetine tekabül etmektedir. 

KISIM IH 

1960 BÜTÇE TATBİKATI 

BÖLÜM 1 

Gelirler 

1960 malî ,,-. aüteesinde; Devlet varidatı yekûnunun, 7 milyar 281 milyon 695 bin lira olarak tah
min ve tesbit edildiği malûmdur. Bu miktar 1959 ımalî yılı Devlet gelirleri muhammenat yekûnun
dan % 21,75 nispetinde. fazla bulunpaJktadır. 1960 yılı Haziran ayında, bütçe realizasyonu bakımın
dan, 3 aylık tahsilat neticesine göre, gelir tahminleri gözden geçirilmiş ve sene sonuna kadar, tahmin 
edilen varidatın sağlanamıyacağı anlaşıldığından, müstakar bir iktisadi politika takibi için, masraf 
kalemlerinin revizyona tâbi tutulması lüzumlu görülmüştür. 

Bu maksatla teşkil edilen Müsteşarlar Komitesi ile yardımcısı olarak vazife gören mütehassıslar
dan müteşekkil teknik komiteleroe, zaruri ve müstacel olmadığı tesbit olunan yatırımların terk ve te
hirine karar verilmiş ve 10 . 8 . 1960 tarih ve 50 numaralı Kanunla 1960 malî yılı bütçesinde masraf • 
larda 468 milyon 814 bin 785 liralık bir indirim yapılmıştır. Bu şekilde yeniden ayarlanan 1960 malî 
yılı gelir muihammenatı ydkûnu bir evvelki yıl bütçe tahminine nazaran % 18 nispetinde fazla bulun
maktadır. 1960 malî yılının neticesi alınmış olan ('Mart'- Aralık) 10 aylık devresinde 5 milyar 57 
milyon 896 bin 335 lira fiilen Hazine hesaplarına intikal etmiştir. Bu miktara iktisadi âmme müesse-
selerince tahsil edilmekle beraber, iç finansman güçlükleri dolayısiyle Hazine hesaplarına yatırılama-
mış olan 644 milyon 362 bin 297 lira dâhil değildir. 

1960 yılının 10 aylık tahsilatı, bir evvelki yılın aynı devresinde yapılan tahsilata nazaran 4,84 nis
petinde 233 milyon 644 bin 543 lira fazlalık arz etmektedir. 1960 malî yılının (Mart - Aralık) 10 ay
lık devresi içinlde her ay Devlet gelirlerinden yapılan fiilî tahsilat evvelki yıllarla mukayeseli olarak 
aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
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Yukarda toplu olarak verilen 10 aylık Devlet Gelirleri tahsilatının başlıca gelir kalemleri itibariyle müfred 
^yıllariyle mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

1958 1959 

1.051.708.350 1.356.915.000 1.623.529.682 571.821.332 
217.277.29.* 81.560.512 
11.500.608 3.010.530 

564.613.040 586 699.997 384.218.755 

Gelirin nev'i 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 135.7,16.784 212.212.139 
Hususi Otomobil Vergisi 8.490.078 8.504.726 
tthalde alınan İstihsal 
Vergisi 202.481.242 
Dâhilde alman istihsal 
Vergisi 361.536.226 
Akar Yakıt İs. Vergisi 90.382.826 
Banka ve sigorta Mu
ameleleri Vergisi 118.224.347 
Nakliyat Vergisi 57.286.180 
Gümrük Vergisi 178.421.587 
Şeker İstihlâk Vergisi 142.650.249 
Tekel maddelerinden alı
nan Savunma Vergisi 221.212.695 
Damga Resmi 146.431.063 
Trafik Resmi 15.384.347 
Tapu Harçları 76.723.829 
Tekel İdaresi safi 
hasılatı 
Madenlerden Devlet 
Hakkı 5.815.217 
Hazine Hissesi 237.897.187 
Diğer gelirler 285.020.134 

1960 
1 9 5 8 

Fazlası 

405.217.107 
180.477.519 

158.031.708 
71.872.370 

463.999.326 
204.723.024 

212.073.000 
189.956.020 
16.141.529 
68.903.829 

397.665.808 
171.406.901 

171.171.640 
22.952.644 

484.266.481 
105.707.166 

216.583.780 
191.751.533 

18.652.506 
69.713.979 

270.746.302 262.156.050 279.341.836 

9.659.829 
136.392.720 
302.402.856 

14.465.388 
111.741.989 
363.467.101 

36.129.582 
81.024.075 

52.947.293 
0 

305.844.894' 
0 

0 
45.320.470 
3.268J59 

0 

8.595.534 

8.650.171 
0 

78.446.967 

1 9 6 0 y ı l ı n ı n 
y ı l ı n d a n 1 9 5 9 

Noksanı Nispet % Fazlası 

0 + 54,37 266.614.682 
0 -f 60,09 5.065.157 
0 + 35,45 2.995.882 

0 -f 189,75 22.086.957 

0 
0 

0 
34.333.536 

0 
36.943.083 

+ 
+ 

9,99 
89,64 

+ 44,78 
— 59,93 
+ 171,41 
— 25,89 

4.628.915 — 2,09 
0 + 30,95 
0 + 21,24 

7.009.850 — 9.13 

0 
0 

13.139.932 
0 

20.267.155 
0 

4.510.780 
1.795.513 
2.510.977 

810.150 

0 + 317 17.185.786 

0 + 148,75 4.805.559 
126.155.198 — 53,02 0 

+ 27,52 61.064.245 

Yekûn 3.606.128.643 4.824.251.792 5.057.896.335 -f 40,25 

Not: 1959 ve 1960 yıllarında iktisadi âmme müesseseleri tarafından tahsil olunduğu halde fiüen Hazine 
miktarlar bu hesaplara alınmamıştır. 

hesa 
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Bir kısım verdilerin, Devlet gelirlerinin 1960 malî yılının (Mart ,- Aralık) 10 aylık 

zarfında yapılan tahsilat yekûnu içindeki hisseleri aşağıdaki'tabloda gösterilmiştir. 
devresi 

Gelirin nev'i 
10 aylık tahsilat 

miktarı 

Yekûn 5 057 896 335 

Devlet gelirleri 
yekûnu içindeki 

hissesi % 

Gelir "Vergisi 
Kurumlar "Vergisi 
Gider vergileri 
Gümrük Vergisi 
Tekel gelirleri 
Şeker İstihlâk VergM 
Diğer gelirler 

1 623 529 682 
217 277 296 

1 370,958 516 
484 266 481 
495 925 616 
105 707 166 
760 231 578 

. 32,09 
4,31 

27,11 
9,57 
9,80 
2,09 

15,03 

100,00 

Yukarda da temas edildiği üzere, 'bâzı iktisadi âmme müesseseleri fiilen tahsil ettikleri hası
lat ve vergilerden bir kısmını henüz Hazine hesaplarına yatırmamışlardır. 

Mezkûr idarelerce tahsil edildiği halde Hazineye yatırılmamış olan miktarlar aşağıdaki cet
velde gösterilmiştir. 

1960 malî senesi 10 aylık devresi zarfında 

Tahakkuk eden Hazineye yatırılan ilgili idarelerce Hazineye 
miktar miktar yatırılmayan miktar 

Verginin nev' i (*) (Halliye) (Haliye) (Haliye) 

Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 
Tekel safi hasılatı 
Söker İstihlâk VergM 
Nakliyat Vergisi 

328 609 864 
432 680 028 
218 294 685 
47 940 995 

216 583 780 
279 341 836 
100 573 840 
13 938 267 

112 02'6 084 
153 338 192 
117 720 845 
34 002 728 

BÖLÜM 2 

Tahsisatın kullanılması 

27 Mayıs İnkılabını mütaakıp memleketin idare mesuliyet ve vazifesini deruhde eden İnkılâp 
Hükümeti takibedilmiş olah enflâsyonist siyasetin, memleketin malî ve iktisadi bünyesinde tev-
lidettiği harabiyeti önliyecek lüzumlu tedbirleri ittihaza tevessül etmiştir. 

Ekonomik ve- malî muvazenenin temininde son derece müessir bir vasıta olması dolayısiyle, 
ittihaz olunan tedbirler konusunda, Devlet bütçelerinin ilk plânda ele alınması icabetmiştir. 

Malûm olduğu üzere 1960 malî yılı bütçeleriyle, Umumi Muvazeneye dâhil daireler ve mülhak 
bütçeli idareler için 7 637 281 314 liralık tahsisat almmış. Bu tahsisata karşılık aynı miktar va
ridat tahmin olunmak suretiyle de bütçeye şekli bir denklik verilmişti. Gerçekten bütçeler bü
yük açıklan ihtiva etmekte idi. 

Not (*) Bu rakamlara sabıka tahakkuk ve tahsilatı dâhil değildir. 
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Bütçeler üzerinde yapılan incelemelerde, memleketin gerçek ihtiyaçları göz önünde bulun

durulmadan birtakım mülâhazalarla bâzı masrafların yüksek tutulduğu tesbit olunması üzerine, büt
çe imkânlarını aşan, âcil bir ihtiyaca cevap teşkil etmiyen bâzı masraflar üzerinde durulması 
zaruri görülmüş ve bu zaruretledir ki, âmme hizmetlerini aiksatmıyaeaik ve müsmir yatırı mlanıı 
devamına imkân sağlıyacafc şekilde, bütçelerin gerçek imkân ve ihtiyaçlara göre yeniden tanzimi 
kararlaştırılmış ve bu kararların neticesi olarak 50 ve 51 sayılı kanunlar ısdar olunmuştur. 

Bu kanunlar gereğince umumi muvazeneye dahil dairelerle mülhak bütçeli idareler bütçelerinden 
ceman 511 072 620 liralık tahsisat mevkuf tutulmak suretiyle umumi muvazeneye ait tahsisat 
miktarı, 7 281 695 000 liradan 6 812 880 215 liraya; umumi ve mülhak bütçeli dairelere ait 
tahsisat miktarı ise, Hazine yardımı düşüldükten sonra 7 637 281 314 liradan 7 126 708 694 lira
ya indirilmiştir. 

Böylece, IbÜr taraftan tahsisatın matlup olan gayeyi tahakkuk ettirecek tarzda harcanmasına, diğer 
taraftan sağlam bir maliyenin başlıca teminatı olan bütçe muvazenesinin tesisine zemin hazırlanmıştır. 

Mezkur kanunlarla mevkuf tutulan tahsisatın, umumi muvazeneye ve mülhak bütçeli idarelere 
aidolan miktarlariyle cari masraflara ve yatırımlara taallûk eden miktarları, aşağıdaki tabloda Ha
zine yardımı dahil ve haricolnlafc üzere ayrı, ayrı gösterilmiştir. 

Umumi Muvazene 

Umumi Muvazeneye dâhil daireler /için 1960 
bütçeleriyle bidayette verilen tahsisat yekûnu 
50 sayılı Kanunla mevkuf tutulan tahsisat 
miktarı 

50 sayılı Kanuna göre Umumi Muvazeneye dâhil 
dairelerin bütçelerindeki tahsisat yekûnu 

Cari masraf 
tahsisatı 

Yatırım 
tahsisatı Yekûn 

4 638 486 305 2 643 208 695 7 281 695 000 

37 573 095 431 241 690 468 814 785 
v _̂ v_ 

4 600 913 210 2 211 967 005 6 812 880 215 

Katma bütçeli idareler için 1960 bütçeleriyle bi
dayette verilen tahsisat yekûnu 
51 sayılı Kanunla mevkuf tutulan tahsisat 
miktarı 

51 sayılı Kanuna göre katma bütçeli idarelerin 
1960 bütçelerindeki tahsisat yekûnu 

Mülhak bütçeler 

«Hazine yardımı dâhil» 

332 963 460 1 832 971 473 2 165 934 933 

4 401 976 348 236 525 352 638 501* 

328 561 484 1 484 734 948 1 813 296 432 

Katma bütçeli idareler için 1960 bütçeleriyle bi
dayette verilen tahsisat yekûnu 
51 sayılı Kanunla mevkuf tutulan tahsisat yekûnu 

51 sayılı Kanuna göre katma bütçeli dairelerin 
1960 bütçelerindeki tahsisat yekûnu 

Mülhak bütçeler 
«Hazine yardımı hariç» 

192 421 813 163 664 501 356 086 314 
1 5 8 7 000 40 257 835 42 257 835 

190 834 813 122 993 666 313 828 479 
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Umumi muvazene ve mülhak bütçeler 
«Hazine yardımı düşüldükten sonra» 

Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli 
idareler için 1960 bütçeleriyle bidayette verilen 
tahsisat yekûnu • 4 830 908 118 2 806 837 196 7 637 781 314 
50 ve 51 sayılı kanunlarla mevkuf tutulan tahsi
sat yekûnu 39 160 095 471 912 525 511 072 620 

v v_ ^_ • 
50 ve 51 sayılı kanunlara göre Umumi Muvazene 
ve katma bütçeli idarelerin 1960 bütçelerindeki 
tahsisat yekûnu 4 791 748 023' 2 334 960 671 7 126 708 694 

27 Mayıs İnkılâbından sonra, tahsisatın bir taraftan yukarda belirtilen gayeyi tahakkuk etti
recek tarzda istimaline gayret sarf olunmuş, diğer taraftan bu tahsisata yapılan ilâvelerin, ancak 
mübrem ve zaruri ihtiyaçların karşılığı olması üzerinde hassasiyetle durulmuştur. .. 

1960 bütçe yılının 9 aylık tatbik devresi zarfında; Millî İnkılâp hareketinin zaruri kıldığı yeni 
bâzı hizmetlerin ifası maksadiyle, 6 812 880 215 lira olan umumi bütçe tahsisatına; 55 800 000 lira
sı munzam, 8 496 904 lirası olağanüstü olmak üzere ceman 64 296 404 liralık tahsisat ilâvesine za
ruret hâsıl olmuştur. Alman bu tahsisat, aşağıdaki mukayeseli tabloda görüleceği üzere bütçe ye
kûnunun % 1,34 üne takabül etmektedir. 

Yılı 

1948 
1959 
1960 

Bütçe tahsisatı 

1 243 551 197 
5 980 630 000 
6 812 880 215. 

Munzam 
tahsisat 

122 661 953 
294 665 000 
- 55 800 000 

Olağanüstü 
tahsisat 

4 733 000 
16 287 000 
8 496 400 

Aktarmalar 

70 675 300 
27 960 000 
27 055 000 

Yekûn 

198 130 .253 
338 912 000 
91 361 404 

Bütçe tahsisa
tının nispeti 

15,92 
5,67 
1,34 

Bu suretle 6^877 176 615 liraya baliğ olan umumi bütçe tahsisatından Ekim 1960 nihayetine 
kadar 6 197 746 456 liranın sarfına mezuniyet verilmiş, bu mezuniyete müsteniden* aynı devre zar
fında 4 973 584 835 lira fiilen sarf olunmuş ve hizmet ifa olundulkça m'ahsubu cihetine gidilmek 
Üzere 94 486 214 lira avans verilmiştir. 
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KISIM IV 

1961 Bütçelerinin tetkik ve tahlili 

BÖLÜM ı 

OELÎR BÜf$»SÎ 

1961 malî yılı zarfında 7 milyar 640 milyon lirası normal kaynaklardan ve 1 milyar 25 milyon li-
"rası da özel kaynaklardan olmak üzere cemana milyar 665 milyon lira tahsil edilebileceği tahmin 
olunmuştur. 

1Ö61 malî yılına ait varidat tahmininin 191)9 ve daha önceki yıllarda fiilen tahsil edilmiş olan Dev
let varidatı ile 1960 yılında tahsil edilebileceği umulan miktarla mukayesesi aşağıdaki cetvelde gös
terilmiştir. * 

Bir evvelki ^nla nazaran 
Devlet varidatı Artış nispeti 

Seneler tahsilatı Artış miktarı % 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 . 
1961 
1961 (®) 

İ 936 775 305 
2 184 548 625 
2 583 985 612 
2 949 382 749 
3 759 246 783 
4 347 166 572 
5 739 544 693 
6 389 298 000 
7 640 000 000 
8 665 000 000 

__ 
247 773 320 
399 436 987 
365 397 137 
809 864 034 
587 919 789 

1 392 378 121 
$49 753 307 

1 250 702 000 
2 275 702 Ö00 

12,79 
18,28 
14,14 
27,45 
15,63 . 
32,02 
11,32 
19,57 
35,6i 

*» 
'Bilindiği üzere, 1961 gelir bütçesinde evvelki yıllardan farklı olarak, karşılık paralardan serbest 

bırakılacak 550' miljion lira da dâhil bulunmaktadır. Bu cihet göz önünde tutularak bir mukayese 
yapıldığı takdirde 1961 tahmininin 1960.y|lınâ nazaran gösterdiği % 35,61 nispetindeki artış 
% 27,01 e inecektir. 

Şurasını kaydedelim ki, 1961 yılı bütçesine ait gelir tahminleri yapılırken konjonktür seyri, itha
lât ve ihracat durumumuz, nüfus ve mükellef adedindeki artışlar vergi kanunlarında yapılan hasılata 
müessir tadilât ve gelir kalemlerinin her birine tesir eden diğer hususlar nazarı itibara alınmış ve 
tahminlerin realist olmasına bilhassa itina edilmiştir. 

Not 

3. 

(*) 

1953 - 1958 yılları Hazine hesabı umumilerinden 1959 yılı rakamları ise tahsilat hesaplarından 
alınmıştır. 
1959 - 1960 yıllarında âmme müesseseleri tarafından tahsil olunduğu halde fiilen Hazine hesap
larına intikal etmiyen miktarlar dâhil değildir. 
1960 yılına ait rakamlar tahsilat tahminini göstermektedir. 
1961 yılına ait rakamlar Devlet gelirleri tahminini göstermektedir. 
özel kaynaklardan elde edilecek gelirler dâhil. 



Bilr kısım. Devlet gelirlerinin, 1961 yılı tahminleri geçmiş senelerle mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösberilm 

BÎR KISIM DEVLET GELtRLERÎNtN 196İ YILI TAHMİNÎ VE EVVELKİ YILLARLA M 

Gelirin nev'i 

Gelir Yergisi 
Kurumlar Vergisi 
206 sayılı Kanun gereğince Arazi^ Bina ve 
Buhran vergilerinden alınacak hisse 
Binalardan alman Savunma Vergisi 
Hayvanlar Vergisi 
Hususi Otomobil Vergisi 
İthalde alman İstihsal Vergisi 
Dâhilde ». » > 
Akar yakıtlardan alman İstihsal Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Gümrük Vergisi 
Şeker İstihlâk Vergisi 
Tekel maddelerinden alınan Savunma Ver
gisi 
Damga Resmi 
Trafik Resmi 
Tapu Harçları 
Tekel İdaresi safi hasılatı 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler do-
layısiyle alınacak Hazine Hissesi 
Diğer gelirler 

1959 fiilî 
tahsilatı 

1 565 183 746 
214 699 027 

0 
17 388 900 
34 714 643 
9 738 507 

710 767 812 
504 242 457 
220 494 382 
207 840 369 
75 733 313 
574 474 808 
205 428 273 

263 320 000 
230 987 843 
17 828 371 
85 746 004 
322 782 000 

160 665 888 
317 508 350 

1960 yılı 
(Bütçe tahmini) 

1 800 000 000 
345 000 000 

0 
21 000 000 
36 000 000 
11 000 000 
955 000 000 
575 000 000 
180 000 000 
270 000 000 
100 000 000 
870 000 000 
310 000 000 

410 410 000 
260 000 000 
20 000 000 
80 000 000 

540 250 000 

110 000 000 
388 035 000 

1961 
(Bütçe teklifi) 

2 126 000 000 
415 000 000 

209 000 000 
50 000 000 
37 000 000 
14 000 000 
739 000 000 
553 000 000 
255 000 000 
250 000 000 
90 000 000 
723 500 000 
310 000 000 

412 000 000 
270 000 000 
21 000 000 
85 000 000 

540 000 000 

150 000 000 
390 000 000 

Yekûn 5 739 544 693 7 281 695 000 7 640 000 000 



lîM>İ gelir tahminleri arasında yer alan 209 milyon lira Bina, Arazi vergilerinde yapılan deği
şiklik neticesinde yeni bir kaynak olarak gelir bütçesine girmekte, Gelir ve Kurumlar vergileriy
le binalardan alınan Savunma Vergisi ithalde ve dâhilde alman istihsâl vergilerinde Gümrük ve 
akar yakıtlardan alman İstihsâl vergilerindeki artışlar da kısmen vergi kanunlarında yapılan hası
latı artırıcı mahiyetteki tadillerden ileri gelmektedir. 



\ 
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Başlıca vergilerin 1961 Gelir Bütçesi tahminlerinin yekûn içindeki hisseleri 1958 - 1960 yılları ile 
cetvelde gösterilmiştir. 

(000 ilâvesiyle) 
1961 bütçe tahmini 1960 tahakkukatı 1959 ta 

yekûn- yekûn-
deki deki 

miktarı nispeti miktarı nispeti miktarı 
Varidatın nev'i (Lira) % (*) (Lira) % (*) (Lira) 

â 
I - Vergiler 

A) irat ve Servet vergileri 

A) Beyan G. 
B) Stopaj G. 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
206 sayılı Kanun gereğince Arazi, Bina, Buh
ran vergilerinden alınacak hisse 
Binalardan alman Savunma Vergisi 
Hayvanlar Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Hususi Otomobil Vergisi 
Mülga İrat ve Servet vergileri artıkları 

B) Gider vergileri (Resim ve harçlar) 
İthalde alman istihsal Vergisi 
Dâhilde alman istihsal Vergisi 
Akar yakıtlardan alman istihsal Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
PTT hizmetleri Vergisi 
Gümrük Vergisi 
Şeker istihlâk Vergisi 
Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

710 000 
1 416 000 
2 126 000 

415 000 

209 000 
50 000 
37 000 
10 000 
14 000 
2 000 

739 000 
553 000 
255 000 
250 000 
90 000 
30 000 

723 500 
310 000 
412 000 

9,29 
18,54 
27,83 

5,43 

2,74 
0,65 
0,48 
0,13 
0,18 
0,03 

9,67 
7,24 
3,34 
3,27 
1,18 
0,39 
9,47 
4,06 
5,39 

674 000 
1 226 000 
1 900 000 

340 000 

22 000 
35 500 

7 676 
13 500 
1 500 

715 000 

531 000 
205 000 
223 000 
90 000 
27 000 

625 000 
270 000 
398 000 

10,04 
18,25 
28,29 
5,06 

0,33 
0,53 
0,11 
0,20 
0,02 

10,65 

7,91 
3,05 
3,32 
1,34 
0,40 
9,31 
4,02 
5,93 

541 000 
1 024 000 
1 565 184 

214 699 

17 389 
34 715 

7 888 
9 739 
1 347 

710 768 

504 242 
220 494 
207 840 

75 733 
21 309 

574 475 
205 428 
263 320 



Damga Resmi 
Tapu Harçları 
Mahkeme Harçları 
Noter Harçları 
Pasaport ve Kançilarya -Harçları 
Diğer Resim ve Harçlar yekûnu 

C) Diğer gelirler 

Devlet gelirleri yekûnu 

270 000 
85 000 
43 000 
13 000 
31 000 
39 331 

933 169 

7 640 000 

3,53 
1,11 
0,56 
0,17 
0,41 
0,52 

12,22 

100,00 

250 000 
85 000 
40 000 
12 000 
11 000 
38 800 

875 522 

6 716 498 

•V 

3,72 
1,27 
0,61 
0,18 
0,16 
0,57 

13,02 

100,00 

230 988 
85 746 
37 084 
10 804 
11 430 
33 748 

695 174 

5 739 544 

1 

10 

Not : (*) 1960 tahakkukah olarak görülen miktarla** kaü mahiyet arz etmeyip tahminî tahakkuk miktar 



Varidat bütçesi içinde mühim bir mevki işgal eden Gelir ve Gider vergilerinin inkişaf seyri aşağıdaki tablolard 

GELİR VERGİSİ (1) 

(Yıllık tam mükellefiyete tâbi olanlar) 

1953 1954 1955 1956 1957 1958 

Gelirlerini yıllık be
yanname ile bildiren 
mükellef adedi 
Safi kazanç yekûnu 
ödenecek vergi 

72.318 
675.752.000 
143.028.000 

Mükellef başına düşen: 
Ortalama safi ka
zanç 
Ortalama vergi 
Toptan eşya fiyatın
daki artış nispeti ' 
Ödenecek vergideki 
artış nispeti 
Ortalama vergide ar
tış nispeti 

9.344 
1.977 

— 

— 

— 

83.119 
866.672.000 
208.977.000 

10.426 
2.514 

+ 10,2 

+ 46,1 

+ 27,1 

103.638 
1.156.752.000 

261.953.000 

11.161 
.2.527 

+ 7,6 

+ -25,3 

+ 0,5 

122.218 
1.503.591.000 

331.245.000 

12.302 
2.710. 

+ 16,5 

+ 26,4 

+ 7,2 

170.373 
1.754.440.000 

369.802.000 

10.297 
< 2.132 

+ 18,2 

+ 11,6 

— 27,1 

179.919 
1.970.676.000 

494.558.000 

10.953 
. 2.748.. 

- + 15,4 

+ 33,7 

+ 28,9 

2.2 
5 

Cetvelin tetkikinden, kazançlarını yıllık beyanname ile bildiren Gelir Vergisi mükellef adedlerinin her se 
fakat mükellef başına düşen safi kazanç miktarındaki artışın aynı seyri takibetmediği anlaşılmaktadır. Diğer 
fiyatları 1953 yüz itibar edildiği takdirde 1959 da 227 ye yükseldiği halde, ortalama vergi ancak % 62,5 nispe 
miştir. Vergi adaletim temin ve emniyetini artırmak maksadiyle vergi kanunlarımızda yapılan değişiklikler 
len kazançların konjonktür gelişmelerini yakından takibedeceği Âe vergi hâsılasının daha fazla artacağı umulm 

Not : (1) 1953 - 1959 yıllarına taallûk eden malûmat istatistik servisince hazırlanan yıllık istatistik cetvellerin 
kellef adedlerine ait miktarlar kâr ve zarar bildiren mükelleflerin yekûnunu göstermektedir. 1960 yılına ait miktarla 
lardır. 



GİDER VER( 

İthalde Dâhilde Akar Yakıt 
alınan îstih- alman îstih- İstihsâl 

Seneler sal Vergisi sal Vergisi Vergisi 

1957 191 261 866 341 404 325 114.201.945 
1958 295 620 433 443 189 153 115.804.536 
1959 710 767 812 504 242 457 220.494.382 
1960 (*) 715 000 000 531 000 000 205.000.000 

BİLERİ (2) ;sT 
Banka ve 

sigorta PTT 
"^muameleleri Nakliyat hizmetlileri 

Vergisi Vergisi Vergisi 

110.128.323 44.460.193 13.327.402 
159.347.120 71.144.085 16.357.224 
207.840.369 75.733.313 21.309.010 
223.000.000 90.000.000 27.000.000 

(2) Tablodaki rakamlar tahsilat miktarını*göstermektedir. 
(*) 1960 yılı tahakkuk tahminlerini göstermektedir. 
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VASITALI VASITASIZ VERGİLER MÜNASEBETİ 

Devlet gelirlerinin Vasıtalı ve Vasıtasız vergiler grupları arasında bölünüşü, birçok bakımlar
dan ehemmiyet arz etmektedir. Vasıtasız vergilerin vergi adaleti bakımından daha fazla bir kıy
met taşıdığı umumiyetle kabul edilen bir keyfiyet olmakla beraber, her memleketin kendi bün
yesine uygun bir jûspetin muhafazasına itina etmesi gerektiğine şüphe yoktur. 

İktisaden gelişmiş, sınai karakterdeki memleketlerde, vasıtasız vergilerin Devlet gelirleri için
deki hissesinin epeyce yüksek olduğu bir vakıadır. Mamafih her memleketin iktisadi ve sosyal 
bünyesine uygun düşecek bir nispetin muhafazasına itina etmesi gerektiğine şüphe yoktur. Aşa
ğıdaki cetvel bir kısım memleketlerde Devlet gelirleri içinde Vasıtalı Vasıtasız vergilerin işgal 
ettiği mevkii göstermektedir. 

Muhtelif memleketlerde Vasıtalı Vasıtasız' vergilerin mukayesesi 

Memleket ismi 

Avusturya 
Belçika 
Fransa 
Yunanistan 
İtalya 
Japonya 
İngiltere 
A. B. D. 
Hindistan 
Arjantin 
Brezilya *, 
Meksika 

Vasıtasız 
vergiler 

% Nispeti 

58,49 
58,49 
47,92 
39,20 
30,49 
48,80' 
54,13 
65,06 
46,05 
45,00 
25,29 
46,99 

Vasıtalı 
vergiler 

% nispeti 

41,51 
41,51 
52,08 
60,80 
69,51 
51,20 
45,87 
34,94 
53,95 
55,00 
74,71 
53,01 

Yukarıki cetvelden de anlaşılacağı veçhile iktisaden gelişmiş sınai karekterdeki memleketlerde 
Vasıtasız vergilerin Devlet gelirleri içindeki hissesi daha yüksek bulunmaktadır. 
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Memleketimizde Vasıtalı Vasıtasız vergilerin nispet ve miktarlarının 1953 - 1961 yılları arasın

daki tahavvülâtı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Senesi 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Vasıtasız vergiler 

544 700 678 
687 702 493 
818 502 055 

1 047 684 922 
1 178 844 412 
1 364 200 000 
1 850 900 000 
2 231 000 000 
2 863 Ö00 000 

Vasıtalı vergiler 
(Resim ve harçlar 

dâhil) 

1 308 595 108 
3 407 059 883 
1 663 059 533 
1 767 745 067 
2 412 284 147 
2 777 100 000 
3 676 800 000 
4 789 000 000 
4 533 800 000 

Yekûn 

1 853 295 786 
2 094 762 376 
2 481 561 588 
2 815 429 989 
3 591 123 559 
4 141 300 000 
5 527 700 000 
7 020 000 000 
7 396 800 000 

Vasıtasız 
vergiler 

29,39 
32,83 
32,98 
37,21 
32,83 
32,94 
33,48 
31,78 
38,71 

Vasıtalı ver
giler (Resim 
ve harçlar 
dâhil) 

70,61 
67,17 
67,02 
62,79 
67.17 
C7,06 

• 66,52 
68,22 
61,29 

Yekûn 

100.00 
100,00 
100 00 
100 00 
100,00 
100,00 
100,00 
100 00 
100 00 

Zirai kazançlann vergi mevzuuna alınması ve esnaf muaflığının daraltılması, gibi operasyonlar 
neticesinde «vasıtasız vergiler» nispetinin bir miktar daha artacağı tabiîdir. 

Not: ' 
1. — 1953 - 1959 yıllarına ait rakamlar fiüı tahsilatı göstermektedir. 
2. — 1960 - 1961 yıllarına ait rakamlar bütçe tahminlerini göstermektedir. 
3. — Tekel safi hasılatı ile Hazine Hissesi Vasıtalı vergiler grupuna dâhil edilmiştir. 
4. — 1959 yılında iktisadi âmme müesseseleri tarafından tahsil olunduğu halde fiilen Hazine 

hesaplarına intikal etmiyen miktarlar bu yekûna dâhil değildir. 
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HUSUSİ SEKTÖR VE AMME SEKTÖRÜNÜN SAĞLADIĞI VERGÎ HASILATI 

Devlet eliyle kurulmuş bulunan iktisadi teşekküllerle hususi teşebbüse ait müesseselerin ödedik
leri aynı mahiyetteki vergilerin umumi hasıla içindeki nispeti ve birbirleriyle mukayesesinin önemi 
izahtan varestedir. Bu hususta bir fikir vermek üzere İktisadi Devlet Teşekkülleriyle hususi sektör 
tarafından ödenen dahilde alman istihsal ve Kurumlar Vergisinin mukayesesini gösteren tablolar 
aşağıya dercolurunuştur. 

DAHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Seneler 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Sümerbarik, Etibank, Çi
mento Sanayii, Demir -
Çelik ve Selöloz Sanayii 

(SEKA) dâhil 

67.197 428 
77 307 700 
83 215 620 
96 826 851 

104 162 560 
140 717 758 
158 010 482 

Hususi 
teşebbüs 

96 541 742 
113 117 642 
160 054 386 
195 756 512 
237 220 046 
255 030 589 
277 300 131 

Toplam . 

163 739 170 
190 425 342 
243 270 006 
292 583 363 
341 382 606 
395 748 347 
435 310 613 

Nispetler 
Âmme 

müesseseleri 

41,03 
40,59 
34,20 
33,09 
30,51 
35,55 
36,29 

% 
Hususi 
teşebbüs 

58,97 
59,41 
65,80 
66,90 
69,49 
64,45 
63,71 

NOT : 
(1) 1953 - 1958" yılları Hazine mizanından -ve 1959 yılı tahsilat hesaplarından alınmıştır. 
(2) Tahsilat miktarı haliye tahsilatı rakamlarını göstermektedir. 
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TAHAKKUK EDEN KURUMLAB VERGÎSÎ 

* 

Seneler 

1953* 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 (1) 

Sermaye şirketleri 
ve kooperatifler 

(Milyon Lira) 

21.7 
26.3 
32.5 
44.9 
48.2 
60.8 
87.6 

117.6 

İktisadi âmme 
müesseseleri 

(Milyon Lira) 

50.3 
51.7 
49.1 

103.9 
93.9 

107.8 
190.8 
224.4 

Yekûn 
(Milyon Lira) 

72.0 
78.0 
81.6 

148.8 
142.1 
168.6 
278.4 
342.0 

Sermaye şirketleri 
ve kooperatifler 

(% nispeti) 

30,13 
33,71 
39,82 
30,17 
33,91 
36,06 
31,46 
34,38 

İktisadi âmme 
müesseseleri 
(% nispeti) 

69,87 
66,29 
60,18 
69,83 
66,09 
63,94 
68,54 
65,62 

DEVLET VARİDATININ MÎLLÎ GELİRE NÎSPETÎ 

Devletin millî gelirden aldığı hissenin miktar ve nispetinin memleketin iktisadi hayatı üze
rinde çok mühim bir rol oynadığı malûmdur. Bir kısım yabancı memleketlerde ve Türkiye'ce 
Devlet varidatının millî gelir içindeki hisseleri aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir : 

A) Bîr kısım yabancı memleketlerde Devlet varidatının millî gelire nispeti (2) 

Devlet gelirlerinin millî 
Memleketler gelire nispeti % 

Avustralya 
' Avusturya 

Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İtalya 
Japonya 
Holânda 
İngiltere 
A. B. D. 

32.3 
43,9 

— 
34,8 

— 
43,3 
17,7 
26,6 
23,3 
27,0 
37,7 
39,0 
31,8 

NOT : 
(1) 1960 pılı malûmatı muvakkat rakamdır. 
(2) Financial Statistics adlı, mecmuanın Aralık 1960 sayısındaki millî gelir ve Devlet varidatı 

rakamlarından istifade edilerek hazırlanmış olup, 1958 yılına ait malûmatı göstermektedir. 
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B) Memleketimizde Devlet varidatının millî gelire olan nispetini gösterir cetvel 
(000 ilâvesiyle T.L.) 

Seneler 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 (*) 

Millî gelir 

14 696 400 
14 785 000 
18 219 700 
21 196 900 
27 425 600 
33 873 100 
40.220 000 

Devlet varidatı 
tahsilatı 

1 936 775 
2 198 931 
2 594 516 
2 949 382 
3 775 061 
4 329 304 
5 739 545 

Millî gelire 
nispeti % 

13,17 
14,87 
14,24 
13,91 
13,76 
16,78 

, 14,27 

özel idare ve belediye 
gelirleri tahsilatı dâ

hil olduğu halde tutarı 

2 227 882 
2 554 581 
3 003 453 
3 417 936 
4 397 D42 
5 453 304 
6 919 159 

Nispeti % 

15,15 
17,27 
16,48 
16,12 
16,03 
16,09 
17,20 

Yukarıki rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, memleketimizde Devlet varidatının 
millî gelire nispeti, diğer memleketlere nazaran epeyce düşük bulunmaktadır. Ancak, zirai ka
zançların Gelir Vergisi içine alınması, esnaf muafiyetinin daraltılması ve 1961 yılında yürürlü
ğe giren vergi hasılatını artırıcı mahiyetteld kanunlarla yapılan değişiklikler neticesi, bu nis
petin bir miktar daha yükseleceğine şüphe yoktur. 

(*) 1959 milli gelir rakamları, İstatistik TJmum Müdürlüğü Gelir Servisinden alman muvakkat 
rakamlardır. 
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VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Vergi sistemimizin daha âdil ve verimli bir halo getirilmesi, umumilik ve eşitlik prensipleri
nin tahakkuku, tatbikatta rastlanan vuzuhsuzlukların giderilmesi ve müeyyidelerin daha mâkul 
esaslara bağlanması maksadiyle vergilerimizde değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan başlıca değişikliklerin esasları aşağıda kısaca izah olunmuştur. 

Gelir Vergisi Kanunu tadilâtı : 

1960 yılından itibaren yürürlüğe giren Gelir Vergisi esas itibariyle ileri bir merhaleyi ifade 
etmekte ise de, bünyesinde mevcut bâzı aksaklıklar sebebiyle vergide umumiyet ve adalet pren
siplerini tam olarak gerçekleştirememiştir. Filhakika, Gelir Vergisinin haklı tenkidleri mueibolau 
en mühim iki noksanını geniş esnaf muaflığı ile zirai kazanç istisnası teşkil etmiştir. 1 . 1 . 1961 
tarihinde yürürlüğe giren 193 sayılı Kanunla aşağıda esasları belirtilen tadilât yapılmıştır. 

Esnaf muaflığının daraltılması : 
«a 

Sırf emekleriyle geçinen bir kısım ücretlilerin ellerine geçen cüzi paranın vergi mevzuuna 
alındığı bir memlekette, oldukça yüksek kazanç sağlıyan ticaret ve sanat erbabını: n Gelir Vergi
sinden tamamen muaf tutulmasından mütevellit adaletsizlik giderilmiş, esnaf muaflığı ölçüsü 
daraltılmış, yeniden vergiv mükellefiyetine giren esnafın basit usullerle vergilendirilmeleri derpiş 
edilmiş ve bir kısım gezici esnaf ve ticaret erbabının muafiyetlerinin devamına da imkân veril
miştir. 

Zirai kazançların vergilendirilmesi : 

Millî gelirde takriben % 45 nispetinde hissesi olan zirai kazançların vergilendirilmesinde de 
memleketimizin sosyal ve ekonomik zaruretleri göz önünde tutularak ancak büyük zirai işletme
lerin vergi mevzuuna alınması ile yetinilmiş küçük ve hattâ orta çiftçiler vergi dışında bırakılmış, 
zirai kazancın tesbitinde vergiye tâbi çiftçinin seviyesi nazara alınarak, basit ve tatbiki kolay 
usullere yer verilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değiş klik : 
> • « • . I » •> I I • » » • ! » I — 1.1. I — — • - • ! • - II • ! • — • • • • • • — — ^ — ^ 

30 . 12 . 1960 tarih ve 1192 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonunda sermaye şirketleri ve 
kooperatiflerden alman Kurumlar Vergisi nispeti % 10 dan % 20 ye çıkarılmış bu suretle serma
ye gelirlerinin daha âdil bir şekilde vergilendirilmeleri sağlanmıştır. 

Gider Vergileri Kanunu tadilâtı : 

9 ' . 1 . 1961 tarih ve 210 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonunda; banka, banker ve sigor
ta şirketlerinin bâzı iştiraklerinden aldıkları gelirlerden mütevellit mükerrerlik önlenmiş kombine 
imalâtta ve veresiye satışlarda verginin ödeme süreleri yeni esaslara bağlanmış, dâhilde istihsal 
edilen akar yakıtların vergi hadlerini tâyin eden geçici 1 nci madde kaldırılarak akar yakıtlara 
ait vergi hadleri ithal edilen akar yakıtların vergi hadleri yükseltilmiştir. 

Bina arazi vergilerinde yapılan değişiklikler: 

20 küsur yıl önce yapılan bina arazi tahrirlerine istinadeden vergi, müteakip senelerin fiat 
ve kıymet hareketlerini takip edememiş ve diğer gelirlerle nispetle düşük bir seviyede kalmıştır. 
Buna mukabil çok geniş bir kütleyi ilgilendiren verginin cibayet masrafları gün geçtikçe yüksel
miş ve hususi idarelerin malî durumları bozulmuştur. 
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Bu hususular] ıslah maksadiyle 9 . 1 . 1961 tarih ve 206 sayılı Kanunla, yeniden yapılac 

umumi tahrirlerin sonucu alınıncaya fcadar, arazi ve arsaların kıymetleriyle binaların mukayy 
gayrisafi iratlarına muhtelif misaller tatbik edilmek suretiyle verginin veriminin arttırılması 
hetine gidilmiştir. 

Bina arazi vergileriyle binalardaki alman buhran vergisindeki artışların % 70 şi Devlet Gelir 
n arasına alınmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan artan vergi hasılatının % 30 u mezkûr idarelere bırakılmak suretiyle, bu idaı 
terin gelirlerinde eskisine nispetle önemli bir artışa imkân verilmiştir. 

Gümrük vergilerinde yapıilan değişiklik : 

7 . 1 . 1961 tarih vê  192 sayılı Kânun Ş/562 sayılı kararname ile ahdî ve kanunî Gnimri 
Tarife Cetvellerinde gösterilen müktarlar değiştirilmiş ve tarife ekonomimizin bu günkü icapl 
rma intibakı sağlanmıştır. 

Pasaport ve kançılarya harçları : 

Döviz kurlarında yapılan değişikliği takip edenıiyen bir İnsim harçların nispetleri 2 . 1 . 1£ 
tarih ve 201 sayılı Kanunla yükseltilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikler sonunda vergi sis temimizin daha âdil ve verimli bir hale geleceği: 
Ye tatbikatta raslanan güçlüklerin bertaraf edilebileceğine şüphe yoktur. 

Vergi sistemimizde yapılan değişiklikler neticesinde, 1961 malî yı
lında sağlanabileceği tahmin edilen munzam gelirlerle yeni mem-

balardan elde edilecek miktarları gösterir tablo 

Sağlanacağı umü-
fen munzam geli r 

(leliriîn adı Lira 

(Mite Vergisi 101 000 000 
Kuramlar Vergisi 115 000 000 
Binalardan alman Savunma Vergisi 25 000 000 
İthalde alman İstihsal Vergisi ' 14 000 000 
Dâhilde alman istihsal Vergisi 3 000 000 
Akar yakıttan alman İstihsal. Vergisi 25 000 000 
Gümrük Vergisi 123 500 000 
Konsolosluk ve Pasaport harçları 17 000 000 
Bina - Arazi vergilerinden Hazineye yatırılacak 
% 70 hisse 209 000 000 

A (4nıpu yekûnu 632 500 000 

1961 yılında, 1960 yılından farklı olarak elde edi
lecek yeni menabi : 
Şeker fiyatlarında yapılan indirim dolayısiyle sa
tışlarda vukuu melhuz artış neticesinde sağla
nacak ilâve vergi 35 000 000 
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Sağlanacağı umu
lan munzam gelir 

G-elirim adı Lira 

Akar yakıt fiyat istikrar fonundan Hazineye ya
tırılacak miktar 25 OÜÜ 000 
Yatırım Fonu Kanunu gereğince sağlanacak bono 
hâsılatı 450 000 000 
Karşılık paralardan (B) cetveline intikal edecek 
miktar (1) , 550 000 000 

B Grupu yekûnu 1 060 000 D00 

A ve B Urapu yekûnu 1 692 500 000 

(1) 1961 yılı bütçesine kadar bu menabi hesabı katilerde bütçe
ye intikal ettirilir ve fakat bidayette bütçe tahminleri arası
na alınmazdı. 

BÖLÜM 2 * 

Masraf bütçeleri 

İktisadi muvazeneyi istihdaf eden bir politikan n muvaffakiyet şartı; sağlam bir malî büııy -
n süratle kurulmasına bağlıdır. Bu da, iç ve dış bütün imkân ve kaynakların rasyonel esasla!' 
hilinde bir araya toplanması, bu kaynak ve imkânların maddi ve mânevi topyekûn gelişmenin 
'^urnlu kıldığı istikâmetlere müessir bir şekilde yöneltilmesi ile mümkündür. 

Böyle bir görüş ve anlayışın ışığı altında hazırlanmış olan 1961 malî y:lı bütçelerinin Umumi 
uvazene ve mülhak bütçeli idareler bir arada olmak üzere varidat ve masraf rakamları şöyledir : 

Masraf Varidat 

tnumi Muvazene • 8 665 000 000 8 665 000 000 
ülhak bütçeler 1 876 152 001 333 744 828 

Yekûn 10 541 152 001 8 998 744 82'8 
ülhak bütçeli idarelere yapılan Hazine yardım
lı olup tenzil 1 542 407 173 — 

.asraf ve varidat yekûnları 8 998 744 '828 8 998 744 828 

Umumi Muvazene ve mülhak bütçeli idareler bir arada mütalâa olunduğu takdirde; âmme mas-
fları için teklif olunan tahsisat yekûnunun 8 998 744 82'8 liraya baliğ olduğu, bu tahsisata kar
ık teşkil eden varidatın da 8 998 744 828 lira tahmin olunduğu görülür. 

Tahmin olunan varidatın; 7 640 000 000 liralı normal kaynaklardan, 1 025 000 000 lirası Ame-
kan yardımları karşılık paraları ile tasarruf bonoları hasılatı ve akar yakıt fiaf istikrar fonun-
m Hazineye yatırılacak miktar olmak üzere : 

8 665 000 000 Lirası umumi bütçeye, 
333 744 828 Lirası, mülhak bütçeli idarelerin özel gelirlerine taallûk etmektedir, 

8 998 744 828 Yekûn 
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Malûm olduğu üzere, savunmayı destekleyici iktisadi yardım programı çerçevesi dâhilinde 

Birleşik Amerika Hükümeti taraf ndan millî savunma hizmetlerimiz için sağlanan yardımların 
Türk paraları karşılıkları, bir taraftan gelir bütçemizin Özel faslına irat, diğer taraftan Millî 
Savunma bütçemize tahsisat kaydedilmek suretiyle harcanmakta idi. Bu kere Amerikan Hüküme
tinin yetkili makamlarının da muvafakati ile bu tatbikata son verilerek millî savunmamız için 
tahsisi kararlaştırılan miktarın, 1961 malî yılından itibaren gelir ye masraf bütçemizde yer al
ması temin edilmiştir. 

Bu sebepledir ki, 1961 malî yılma ait rakamların diğer yılların bütçe rakamları ile mukaye
sesinde, yılları içinde millî savunmamız için Amerikan yardımından gelir ve masraf bütçemize 
intikal ettirilen miktarlar, nazarı itibara alınmıştır. 

1961 malî yılı bütçeleriyle teklif olunan tahsisatın, cari masraflar ve yatırımlar olmak üzere 
dağılışı ve 1960 yılı bütçeleri tahsisatı ile mukayesesi şöyledir : 

Yıllar 

1961 
1960 (•) 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Umumi muvazene 
ve net katma 'büt
çeler tahsisatı 

8 998 744 828 
7 743 005 098 

1 255 739 730 
% 16.21 

Cari. masraflar 

8 165 804 563 
5 358 266 427 

V 

807 538 136 
% 15.07 

Yatırımlar 

2 832 940 265 
2 384 738 671 

1. 

448 201 594 
% 18.79 

Yatırımların 
bütçe tahsisatı

na nispeti 

% 31.48 
% 30.79 

Bu tabloda görüleceği üzere, Umumi Muvazene ve katma bütçeler yekûnu, 1960 malî yılma na
zaran % 16.21 nispetinde 1 255 739 730 lira fazladır. Bu fazlalığın % 18.79 nispetinde 448 201 594 
lirası yatırımlara ve % 15.07 nispetinde 807 538 136 lirası da cari masraflara aittir. 1961 bütçele
riyle yatırımlara tefrik olunan miktar, umumi tahsisat yekûnunun % 31.48 ine baliğ olmaktadır. 
Bu yatırım hacmi, miktar ve nispet itibariyle bugüne kadar tatbik olunan bütçeler içinde en yük
sek seviyeyi işgal ettiği gibi sarf mahalleri itibariyle de, programa bağlanmış en müsmir sahalara 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

(*) 1960 malî yılına ait bütçelerin; teklif bütçeleriyle yapılan mukayeselerinde, 50 ve 51 sayılı 
kanunlarla mezkûr yıl bütçelerinin aldığı son durum esas olarak alınmıştır. 



Umumi Muvazeneye dâhil daireler için 1961 malî 30lı bütçesiyle tefrik olunan tahsisatın cari masraf ve yatırım olmak üzere 
tahsisatiyle mukayesesini gösterir cetvel 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhunbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Dairesi 
Danıştay Başkanlığı 
İstatistik ,Genıel Md. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Milletlerarası îk. îşb. Teş. 
Maliye Bakanlığı 
Devlet borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sa. ve Sos. Yar. Bakanlığı 
Güm. ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji îş. Gn. Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Bas. - Yay. ve Turz. Gn. Md. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân îş. Gn. Md. 

Yekûn 

C a r 
1960 

45 721 681 
2 519 928 
7 709 565 

15 732 514 
996 404 

5 048 965 
12 670 265 
39 323 031 
52 812 152 

181 161 197 
1 654 661 967 

71 000 480 
150 267 811 
183 658 912 
112 717 521 

3 801 283 
550 227 729-
552 038 719 
792 747 114 

15 198 321 
15 679 804 

342 772 029 
32 122 517 

194 715 466 
10 839 912 
9 918 212 
6 340 233 

39 908 973 
32 842 588 

5 452 410 
26 823 911 

5 167 431 614 

i m a s r a f l a 
19£1 

30 442 261 
2 094 999 
9 251 000 

16 303 200 
4 383 000 
5 442 000 

13 061 000 
45 300 000 

, 56 370 000 
197 685 000 

.t 893 633 006 
.91 684 000 
176 837 000 
191 980-000 
110 133 000 

_ 
614 707 997 
656 440 000 

1 052 969 000 
15 836 000 
17 505 000 

386 915 000 
36 107 000 

218 183 473 
12 914 000 
18 690 000 
7 661 800 

10 289 000 
34 299 000 

7 337 000 
31 355 000 

5 965 808 736 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

. + 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

+ 

r 
Parkı 

15 279 420 
424 929 

1 541 435 
570 686 

3 386 596 
393 035 

' 390 735 
5 976 969 
3 557 848 

16 523 803 
238 971 039 

20 683 520 
26 569 189 

8 321 088 
2 584 521 
3 801 283 

64 480 268 
104 401 281 
260 221 886 

637 679 
1 825 196 

44 142 971 
3 984 483 

23 468 007 
2. 074 088 
8 771 788 
1 321 567 

29 619 973 
1 456 412 
1 884 590 
4 531 089 

798 377 122 

Y 
1960 

2 006 808 
20 001 
50 000 

13 600 501 
— 
— 

J60 000 
— 

1 406 269 
1 888 000 

135 510 189 
2 000 000 
4 648 401 

16 468 500 
4 202 800 

— 
1 428 011 783 

— 
138 702 886 
391 635 079 

105 000 
9 250 000 

. 1 588 000 
34 299 165 

528 002 
280 201 
150 000 

11 962 001 
13 977 500 
45 252 000 

3 441 919 

2 261 745 005 

a t ı r ı m l a 
1961 

6 620 739 
20 001 

696 000 
9 553 800 

90 002 
— 

860 000 
— 

45 000 
* 2 043 000 
220 366 994 

2 085 000 
4 777 000 

16 735 000 
4 365 000 

— 
1 474 126 000 

— 
247 220 000 
386 272 000 

55 000 
12 500 000 
3 329 000 

125 621 527 
842 000 
307 000 

49 200 
115 805 000 
22 498 000 
38 474 000 
3 835 001 

2 699 191 264 

r 

+ 

+ 
— 
+ 

+ 
— 
+ 
-U 

+ 
+ 
+ 
i -

+ 

+ 
— 
— 
+ 
4-

- + 
+ 
+ 
— 

a-" 
+ 
— 
+ 

+ 

Farkı 

4 613 931 
— ' • 

646 000 
4 046 701 

90 002 
— 

100 000 
— 

1 361 269 
155 000 

84 856 805 
85 000 

128 599 
266 500 
162 200 

— 
46 114 217 

— 
108 517 114 

5 363 079 
50 000 

3 250 000 
1 741 000 

91 322 362 
313 998 

26 799 
100 800 

103 842 999 
8 520 500 
6 778 000 

393 082 

437 446 259 

1 

47 
2 
7 

29 

5 
13 
39 

v 54 
183 

1 790 
73 

154 
200 
116 

3 
1 978 

552 
931 
406 

15 
352 

33 
229 

11 
10 
6 

51 
46 
50 
30 

7 429 

Not : Bu cetvelin 1960 sütunları, 50 sayılı Kanun, Amerikan yardımı ve son tahsisat durumları nazarı itibara alınmak suretiyle tanzim edilm 





Katma bütçeler : 
Katma bütçeli idareler için 1961 malî yılında teklif olunan tahsisat, «Hazine, yardımları dâhil» 378 922 750 lirası cari m 

lirası yatırımlara ait olmak üzere 1 876 152 001 lira olup daireler itibariyle dağılış şekli aşağıda gösterilmiştir : 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Md. 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Gn. Md. 
Karayolları Gn. Md. 
Devlet Su İş. Gn. Md. 
Hudut ve Sahiller S. Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü * 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çift. Gn. Md. 
Devlet Hava Mey. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Beisliği 

Yekûn 

Vakıflar Genel Md. 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Gn. Md. 
Karayolları Gn. Md. 
Devlet Su İş. Gn. Md. 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Mey. îş. Gn. Md. 

Yekûn 

0 a r i 
1960 

16 262 484 
40 589 433 
39 731 869 
24 124 788 
15 904 580 
5 223 281 

28 305 251 
21.224 170 
2 784 549 

46 813 516 
59 487 154 
7 392 087 

19 444 741 
1 273 581 

328 561 484 

1 928 984 
36 499 832 
27 210 477 
15 234 787 
13 864 579 
2 153 280 

26 155 250 
7 574 170 

— 
7 105 312 

137 726 671 

m a s r a f l a 
1961 

20 345 000 
50 104 000 
49 171 000 
29 350 750 
19 031 000 
5 254 000 

30 218 000 
23 510 000 
3 175 000 

54 380 000 
62 767 000 
8 625 000 

21 585 000 
1 407 000 

378 922 750 

4 868 000 
47 798 999 
44 305 000 
26 310 749 
16 385 99» 
2 204 999 

25 728 177 
— 
— 

11 325 000 

178 926 923 

_1_ 

-4-

+ 
+ 
-f 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

4 

4 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
.— 

+ 
+ 

r 
Farkı 

4 082 516 
9 514 567 
9 4?^ 131 
5 2 ^ 962 
3 126 420 

30 719 
1 912 749 
2 285 830 

390 451 
7 566 484 
3 279 846 
1 232 913 
2 140 259 

133 419 

50 361 266 

2 939 016 
11 299 167 
17 094 523 
11 075 962 
2 521 420 

51 719 
427 073 

7 574 170 
— 

4 219 688 

41 200 252 

Y 
1960 . 

29 53Ş 000 
3 281 000 
4 952 000 
7 250 150 
2 844 211 

— 
757 974 166 
531 708 070 

975 000 
112 775 000 

7 275 666 
380 000 

25 731 685 
50 000 

1 484 734 948 

Hazine yardımları 

26 000 000 
3 281 000 
4 952 000 
7 250 150 
2 844 211 

— 
757 974 166 
531 708 070 

2 000 000 
25 731 685 

1 361 741 282 

a t ı r ı m l a 
1961 

23 915 000 
3 807 000 
4 990 000 
6 393 250 
5 030 000 

1 
757 782 000 
542 865 000 

1 090 000 
118 881 000 

9 233 000 
540 000 

22 703 000 
— 

1 497 229 251 

22 000 000 
3 807 000 
4 990 000 
6 393 250 
5 030 000 

— 
757 782 000 
538 775 000 

2 000 000 
22 703 000 

1 363 480 250 

r 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
__ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
_ 
— 

+ 

— 

+ 
+ 
— 
+ 

— 
4-

— 

_L 

Farkı 

5 623 000 
526 000 

38 000 
856 900 

2 185 789 
1 

192 166 
11 156 930 

115 000 
6 106 000 
1 957 334 

160 000 
3 028 685 

50 000 

12 494 303 

4 000 000 
526 000 
38 000 

856 900 
2 185 789 

— 
192 166 

7 066 930 
— 

3 028 685 

1 738 »68 

7 
5 

1 

1 8 

7 
5 

1 4 

Not : Bu cetvelin 1960 sütunları 51 sayılı Kanun nazarı itibara alınmak suretiyle tanzim edilmiştir. 
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1950 

. 
Yular 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
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- 1959 yatırım masrafları 

Bütçelerdeki 
yatırım 
tahsisatı 

260.990.269 
310.204.000 
374.184.000 
561.249.000 
595.136.000 
877.358.941 
955.264.033 

1.273.295.675 
1.495.527.837 
1.917.813.204 

Fiilî sarfiyat 

167.027.266 
279.822.140 
412.107.548 
519.884.984 
568.473.726 
812.984.064 
958,405.395 

1.358.088.556 
1.470.714.876 
2.020.606.897 

1961 malî yılı Umumi Muvazene için teklif olunan tahsisatın; cari masraflar ve yatırımlar iti
bariyle dağılışı ve 1960 malî yılı tahsisatı ile mukayesesi aşağıda gösterilmiştir. 

Umumi Muvazene 

Yıllar 

1961 
1960 

Artış miktarı 
Artış nispeti 

Bütçe tahsisatı 

8 665 000 000 
7 429 176 619 

1 235 823 381 
% 16.63 

Cari ımıasrafl'ar 

5 965 808 736 
5 167 431 614 

798 377 122 
% 15.45 

Yatıranlar 

, 2 699 191 264 
2 261 745 005 

437 446 259 
. % 19.34 

Yatünonlann 
bütçe tahsisatı

na nispeti 

% 31.15 
% 30.44 

Bu tahsisatın Umumi Muvazeneye dâhil dairelere dağılış şekli mukayeseli olarak ilişik tabloda 
gösterilmiştir. 



. —. 5 8 —«•• 

BÖLÜM 3 

Masrafların mevzu itibariyle dağılışı 

CARÎ MASRAFLAR : 

Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle Katma Bütçeli idareler için teklif olunan 8 998 744 828 
liralık tahsisatın, mevzular itibariyle dağılış şevkli ekli tabloda gösterilmiştir. Bu tasnif şek
linde, cari masraflar personel masrafları, borç ödemeleri, mahallî idarelerle kurum ve derneklere yapı
lan yardımlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere zarar karşılığı yapılan ödemelerle 
Beynelmilel müesseselere katılma payları ive dairelerin yönetim ve diğer masrafları şeklinde grup-
landırılmıştır. Yatırım tahsisatının ise keza mevzuları itibariyle; Millî Eğitim, Sağlık, Tarım, 
Endüstri, Madencilik, Elektirik Enerjisi, Ulaştırma, Bayındırlık ve diğerleri olmak üzere bir ^ 
'klasifikasyonu yapılmış, mukayeseyi temin için 1959 ve 1960 Bütçe rakamları tabloya ithal edil
miştir. 

Bu tabloda görüldüğü üzere, cari masraflar arasında en büyük pay personel masraflarına ve bu 
masraflar içinde de en yüksek rakam maaş ve ücretlere ait bulunmaktadır. Maaş ve ücretlerdeki 
bu umumî artış, başta Millî Eğitim olmalk üzere Sağlık, Emniyet "gibi-âmme hizmetlerinin yıldan 
yıla inkişaf etmesinden ve bu inkişafın ieabettirdiği personel kadrolarına her yıl yapılan ilâveler
den ileri gelmektedir. Sadece Eğitim için 1 . 3 . 1960 tarihinden 1 . 12 . 1960 tarihine kadar 
alman kadroların adedi 13 780 e baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Maaş ve ücretlere ait olmak üzere 1961 malî yılı için teklif olunan tahsisatın 1960 bütçele
rindeki tahsisata nazaran gösterdiği fazlalığın 92 000 000 lirası kadro genişlemelerinden, geri 
'kalan 360 000 000 lirası ise subay, memur, hizmetli ve erlerimizin aylık ve ücretlerine yapılması 
derpiş olunan zamlardan ileri gelmektedir. 

Evvelcede izah olunduğu üzere son 20 yıl zarfında vulrabulan fiat artışlarını, bu devre içinde 
aylıklara yapılan zamlar, karşılamaktan çok uzalk kalmıştır. Bu sebepledir ki takip edilmiş olan enf-
lâsyonist politikanın, devlet personeli ve emekliler aleyhine yarattığı gayriâdil gelir dağılışını, 
muvazeneli bir bütçe içinde ve elde edilebilen imkân nispetinde kısmen olsun izale etmek üzere, 
memur maaşlarına % 35, emekli, dul ve yetim aylıklarına % 25 nispetinde bir zam yapılması 
ve bu zammın 1961 malî yılı içerisinde kademeli olarak 'tatbiki kararlaştırılmıştır. Bu meyanda 
1929 yılında 25 ve 1942 yılında 31 kuruş olarak tesbit edilen ve bugünün (konjonktürü muvace- j 
hesinde mâna ve kıymetini kaybetmiş bulunan er aylıklarının da imkânlarımız nispetinde mâkul i : 

bir hadde çıkarılması 'zaruri görülmüştür. Kade me'li olarak tatibik edilecek olan (bu zamımm yıllık '; 
malî potresi 22,5 milyon liradır. : 

Emekli, dul ve yetim aylıklarına 1961 malî yılı.içinde kademeli olarak tatbik olunacak % 25 * 
nispetindeki zammın malî potresi 34 000 000 lira olarak hesaplanmıştır. Yukardaki tabloda 1960 
malî yrhna ait tahsisat rakamının, 1961 yılı için teklif olunan tahsisat yekûnunun dununda bulun
ması, 42 sayılı Kanunun tatbikatı olarak mezkûr yıl tahsisatına 82 sayılı Kanunla ilâve yapılmış 
bulunmasından ileri gelmektedir. 

Mütaakip tablo umumi muvazenedeki personel kadrolarının «millî savunma hariç» yıllar itiba- -
riyle takibettiği seyrini ve bunu takibeden iki tablo da 1.12.1960 tarihi itibariyle «keza millî savunma 
hariç» Umumi Muvazenede ve katma bütçeli idarelerdeki fiilî kadroların dağılış seyrini göster
mektedir. 

Cari masraflar arasında 2 nci önemli yeri 2 165 381 605 lira ile, dairelerin diğer cari masrafları 
başlığı altında toplanan, yönetim ve daire hizmetlerinin ieabettirdiği masraflar işgal etmektedir. Bu 
masraf grupunun belli başlı kalemleri arasında, Silâhlı Kuvvetlerimizin, yiyecek, giyecek, teçhizat 
ve sair masraflariyle, hastane, ceza evleri ve okulların umumi masrafları yer almaktadır, 1961 büt-



Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle katma bütçeli idareler için teklif olunan tahsisatın, personel masrafları, borç ödemeleri, mahallî ida
relerle kurum ve derneklere yapılan yardımlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere zarar karşılığı yapılan ödemeler gibi 

cari masraflara ve yatırımlara dağılışını gösterir tablo 

. CÂRİ MASRAFLAR 1961 teklifinin 
Masrafların mevzu itibariyle 1960 tahsisatına 

dağılışı 1959 1960 1961 1959 1960 1961 nazaran farkı 

I - Teşrii organın tahsisat ve 
özlük hakları .: 35 547 500 35 547 500 11 337 601 — 24 209 899 

II - Personel masrafları .'. : 2 507 871 190 2 765 216 8G0 3 358 659 708 4 '593 442 848 
A) Maaş ve ücretler 1.920.252.101 2.081.919.976 2.533.674.722 

B) Emekli, dui ve yetim ve va
tani hikmet aylıkları İ e ikrami
yeleri 172.898.493 243.586.198 237.355.868 . 

V 

C) Diğer özlük haMar 252.805.049 250.527.599 , 353.982.085 
D) Emekli Sandığına yapılan 
bölümüm ödemeler 161.915.547 189.183.087 233.647.033 

III - Borç ödemeler '...„ : 213 006 814 279 758 155 370 472 352 + 90 714 191 
A) îç borçlar 
1. Konsolide 101.887.500 101.266.000 229.106.422 
2. Dalgalı 2.380.000 6.189.000 4.677.000 

I 

Yekûn 104.267.500 107.455.000 233.783.422 
B) Dıg borçlar '" 108.739.314 172.303.155 136.688.Ş30 

Borçlar yekûnu . 213.006.814 279.758.155 370.472.352 

MahaÜî idarelere yapılan yardımlar : : , 110 785 500 173 503 500 136 702 100 — 36 801 400 

1) Kanuni hisseler 50 785 500 58 003 500 76 702 10ü 
2) Yardımlar 60 000 000 115 500 000 60 000 000 

Yekûn 110 785 500 173 503 500 136 702 100 
Kurum ve derneklere yapılan yardım
lar : : 4 680 000 6 617 001 6 918 600 4 301 599 
Beynelmilel teşekküllere katılma pay
lan : : 25 692341 28 238 520 32 580 063 4- 4 342 143 
Zarar karşılıkları ve kambiyo sistemin
den doğan kur farkları karşılıkları : : 4 482 981 12 879 813 83 751934 4-' 70 872 121 
1) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 

benzeri müesseselerin zararları kar
şılığı : 4 482 981 9 162 813 53 751 934 

2) Tütün ekicilerine ödenen prim ve * , 
ikramiyeler : — 3 717 000 25 000 000 

3) 4.8.1958 den evvel Avrupa'ya gön
derilen talebelerin kur farkları : — — 5 000 000 

Yekûn 4 482 981 12 879 813 83 751 934 
Dairelerin diğer câri masrafları : .' : 1 879 300 294 2 056 505 078 2 165 381 605 4 108 876 527 

Câri masraflar yekûnu 4 781 366 620 5 358 266 427 6 165 804 563 + 807 538 136 

YATIRIMLAR 

A - Eğitim sahasına yapılan yatırımlar : 127 933 238 214 307 747 337 438 251 4 123 130 ^04 
B - Sağlık sahasına yapılan yatırımlar : 24 960 000 39 225 000 36 235 000 — 2 990 OOf 
C - Tarım sahasına yapılan yatırımlar „ : 531 014 464 524 272 820 658 434 528 4- 134 161 70b 
D - Endüstri, madencilik, elektrik ener

jisi sahasına yapılan yatırımlar ' : 106 942 500 138 440 001 244 696 200 4 106 256 19S 
E - Ulaştırma sahasına yapılan yatı

rımlar : 916 080 708 1033 767 052 1031782 000 — 1 985 05l 

P - Bayındırlık işlerine yapılan yatı
rımlar t «... 173 207 614 222 927 968 183 776 240 — 39 151728 

G - Diğer yatırımlar : 220 310 661 211 798 083 340 578 046 4 128 779 963 

Yatırımlar yekûnu 2 100 449 185 2 384 738 671 2 832 940 265 4 448 201 594 

Câri masraflar ve yatırımlar yekûnu 6 881 815 805 7 743 005 098 8 998 744 828 4 1 255 739 730 
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MAAŞLI FİİLİ KADROLARIN 1 . 12 . 1960 TARİHÎ İTİBARÎYLE UMUMİ MUVAZENEYE DÂHİL DAİRELERE 

Derece 
D a i r e l e r Tutan 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Devlet Plânlama Teş. 
Basın - Yayın ve Turizm Gn. Md. 
İstatistik Gn. Md. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
Adalet Bakanlığı 
MillîSavunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı , 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet ffeteoroloji iş. Gn. Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
îmar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İş. Gn. Md. 

Yekûn 

-

1 
2 000 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

— 
.'- — 

1 
— 

2 
— 
15 
— 
'— 
35 
— 
— 
9 

. — 
— 
— 
— 
—ı 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

69 

o s 
i 

2 
1 750 

— 
4 

• 5 
10 
25 

2 
1 

— 
1 

19 
— 
21 
6 

— 
22 
11 
— 
22 

4 
4 
6 
2 
3 
1 
3 
4 

12 
•3 

1 

192 

§ 
i 

3 
1 500 

6 
4 

14 
14 
45 
14 

2 
1 
2 
1 

277 
1 

198 
8 

— 
29 
50 
— 

314 
31 
18 
95 

7 
31 
• — 

16 
15 
51 
29 
— 

1 273 

o o 
IO 

1 
ı-< 

4 
1 250 

5 
2 
9 
6 

16 
13 
11 
4 
4 

12 
317 
— 

470 
19 
— 
44 

168 
— 

826 
37 
23 

268 
18 
95 

1 
23 
17 
39 
30 
7 

2 484 

o o o 
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MAAŞLI FÖI4 KADROLARIN 1 . 12 . 1960 TARÎHÎ İTİBARİYLE 

D a i r e l e r 
Derece 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 
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lşiianlınl Üniversitesi 
Jfefca&bul Teknik Üniversitesi 
;3 ;̂Ü3MNKer»İt«j3i ' 
:Be&en TGrMyesi Genel Müdürlüğü 
Etanollar! G&ıel Müdürlüğü 
Heftİet Bu iferi Çtenel Md.» 
Öttdttfc v^Sahnief Sağlık G. Md. 
Tekel Gsnel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
tievlet Üretme Çiftlikleri G. Md. 
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çeleriyle bu hizmet grupu için teklif olunan tahsisat yekûnunun 1960 yılma nazaran arz ettiği 108,8 
milyon lira fazlalığın mühim bir kısmı, Ordumuzun cari ihtiyaçlarının matlup olan şekilde karşı
lanmasından ve diğer kısmı da hasta yataklariyle okul adedine yapılan ilâvelerin zaruri kıldığı yeni 
masraflara ait bulunmaktadır. Bunun haricinde, dairelerin büro ve yönetim masraflarının asgari 
ltadde tutulmasına âzami gayret sarf olunmuştur. 

Cari masraflar arasında 3 ncü mühim kalemi, 370 472 352 lira ile borç ödemeleri teşkil etmektedir. 
Bu kısımda konsolide iç borçlarda görülen artışın 100 milyon lirası, 10 yıllık enflâsyon devrinin ve suni 
fiyat politikasının İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî bünyeleri üzerinde yaptığı tahribatı gider
mek üzere bu teşekküllerin Merkez Bankasına diğar finansman müesseselerine ve birbirine olan borç
larının mahsup, tecil ve tahkimine mütaallik olmak üzere çıkarılan 154 sayılı Kanun tatbikatının 1961 
malî yılı bütçesine olan aksidir, 

Mahallî idarelere yapılan yardımlara gelince : Kanuni hisseler ve yardımlar olmak üzere ikiye ay
rılmış olan bu yardımların, kanuni hisselere taallûk eden kısmı, 6802 sayılı Kanuna göre akar yakıt 
İstihsal Vergisinden 1961 malî yılı zarfında tahsili tahmin olunan miktardan ve 6085 sayılı Kanuna 
göre Trafik Resim ve cezalarından özel idare ve belediyelere tefrik olunan hisselerdir. Diğer yardımlar 

, kısmının 50 milyon lirası İstanbul Belediyesine ve 10 milyon lirası da başta Ankara Belediyesi olmak 
üzere diğer belediyelere ait bulunmaktadır. Bu kısımda geçen yıla nazaran görülen noksanlık, 1960 
yılında bâzı mülâhazalarla bütçe imkânları dışında istanbul Belediyesine tefrik olunan 100 milyon 
liranın bu kere yarıya indirilmesinden ve Ankara Belediyesine şehrin su ihtiyacı için geçen yıllarda 
yapılan yardımların bu kere yerine sarf edilmesini teminen ilgili dairelerle varılan anlaşmaya göre 
Devlet Su İşleri bütçesine konulmasından ileri gelmektedir. 

Kurum ve derneklere yapılan yardımlarda görülen cüzi fazlalık, talebe yurtları ve talebe kantin- v 
lerine yapılan yardımların 1961 malî yılında artırılmış olmasındandır, 

Beynelmilel teşekküllere katılma payları ise, bu teşekkül ve müesseselerin yönetim kurulları tara
fından her yıl tanzim olunan bütçelerine göre tesbit edilen paylar olup yıldan yıla artış kaydetmek
tedir. 1961 malî yılı bütçelerine bu müesseselerin işurları üzerine konulmuş bulunan 32 580 663 lira
lık tahsisatın ilgili müesseselere tediyesi, beynelmilel anlaşmalarla taahhüdedilmiş bulunmaktadır. 

Zarar karşılıkları ve kambiyo sisteminden do^an kur farklarına gelince : 
1950 - 1960' devresinde, takibedilmiş olan suni fiyat politikası dolayısiyle İktisadi Devlet Teşek

külleri ve benzeri müesseselerin duçar oldukları zararların kısmen bütçe ile karşılanmasını teminen, 
1961 malî yılı bütçesine ceman 113,7 milyon lira tahsisat konulmuştur. Bu tahsisatın 35 milyon lirası, 
sermayelerine mahsuben verileceğinden yatırım bütçesinde, geri kalan kısmı da zararları karşılığı ola
rak ödeneceğinden cari bütçede yer almıştır. Yine bu kısımda görülen 5 milyon lira, 4 Ağustos 1958 
tarihinden evvel yabancı memleketlere gönderilmiş bulunan öğrencilerimizin geri kalan normal tahsil 
devreleri ile ilgili mûtad döviz istihkaklarına aitkur farkları için tefrik olunmuştur. 

YATIRIMLAR : 

Yukarda belirtildiği üzere 1961 malî yılı bütçelerinin tanziminde, Tür*k ekonomisinin bugün 
içinde bulunduğu şartlar hassasiyetle göz önünde 'bulundurularak memleket iktisadiyatının muva
zeneli bir "surette gelişmesi ve fbu muvazenenin yüksek bir seviyede temini ana gayelerden biri ola
rak ele alınmıştır. 

1961 malî yılı bütçeleri, Türk ekonomisine, enflâsyonist tesir icra etmeden yemi bir veçhe ve
recek karaktere sahiptir. Yatırım hacmi itibariyle, ibugüne kadar tatbik edilen ^bütçeler arasında 
en yüksek seviyeyi işgal eden 1961 bütçeleri, 10 yıl gibi kısa bir zaman içerisinde, hesapsız ve 
plânsız bir politika yüzünden sosyal ve iktisadi 'bünyenin mâruz bırakıldığı tahribatı giderecek 
ve memleket ekonomisinde müspet neticeler sağlıyaeak muvazeneli ve yapıcı bir bütçedir, 
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A) Millî eğitim sahasına yapılan yatırımlar: 

Yatırımlar için 1961 bütçeleriyle teklif olunan tahsisattan millî eğitim, tarım ve sanayi mev-
zularma tefrik olunan miktarlar, istisnai bir ehemmiyet* taşımaktadır. Bütçe tahsisatının mevzu
lar itibariyle dağılışına ait tabloda görüleceği üzere, eğitim sahasına tefrik edilen 337 430 251 
liralık yatırım tahsisatı, 1960 'bütçeleriyle bu safhaya aynlan miktardan % 57,45 nispetinde 
123 130 504 lira fazla bulunmaktadır. Eğitim sahasına yapılan-yatırımlardaki bu artışın tama
mına yakın .'bir kısmı, ilk eğitim seferberliğinin ieabettirdiği 10 senelik ilkokul inşa programının 
1961 malî yılma isabet eden miktarına tekabül etmektedir. 

Hazırlanan programlara göre 1961 malî yılında 240 ı şehir ve 1 770 i köylerde olmak üzere 
2 010 aded ilkokul inşa olunacaktır. Ancak şu noktaya hemen işaret edelim ki, eğitim seferber
liği için tefrik olunan tahsisat bundan ibaret değildir. Açılacak okullara öğretmen, ders araçları 
ve diğer lüzumlu teçhizatın temini, irfan ordusunun şu'mullü şekilde çalıştırılması için, bu sahaya, 

t ne 

1960 yılma nazaran 368,7 milyon lira fazla tahsisat ayrılmıştır; 
İktisadi ve «sosyal kalkınmanın temel, dayanaklarından 'biri olan millî eğitim dâvasının, prog

ramlanmış faaliyetler Çerçevesinde katî haılyoluna girilmiş olması ile 10 yıllık yatırım propagan
dası içerisinde hakiki ihtiyaçları ihmale uğramış Türk milletinin en büyük ızdıraplarmdan biri
nin dindirilmesi sağlanmış olacaktır. 

B) Sağlık hizmetleri : 

Vatandaşın sağlık durumunun düzeltilmesini istihdaf eden içtimai siyasete müstenit prog
ramlar, dolayısiyle insan gücünün daha müessirrhale gelmesini, binnetice istihsali ve millî refahı 
artıracak tedbirler cümlesindendir. 

Bu gayenin tahakkuku için; koruyucu hekimlik hizmetlerinin vatandaşın ayağına kadar götü
rülmesi; mütahassıs hekim, pratisiyen ve bunlara yardımcı personele duyulan ihtiyacın giderilmesi; 
hastane hizmetlerinin hastalıkları tedavi etmek istikametinde müessir kılacak faaliyetlere sevk 
edilmesi icaibetmektedir. 

Bu maksatla tedvin olunan 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Kanun, hazırlanacak bir program 
dâhilinde ve sosyal adalete uygun bir şekilde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalan
masını temin edecektir. 

1960 malî yılı bütçesine, sağlık sahasında yapılacak yatırımlar için 36 235 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

1961 malî yılında halen mevcudolan 35 695 hasta yatak "adedine 1 841 adedinin, mevcut 
sıhhat müesseselerine 10 sağlık merkezi ve 59 dispanserin ilâvesi programlandırılmış bulunmaktadır. 

O) Tarım sahasına yapılan yatırımlar : 

Ekonomimizin en geniş bir faaliyet kolu olarak nüfusun büyük ekseriyetini bağlıyan bu sek
törün, gelişmede işgal ettiği ehemmiyet aşikârdır. 

Türkiye bu sektörde gelişmesini müsait bir zemin içinde başarma imkânlarına sahip bir mem
leket olmasına rağmen, bir taraftan istihsalin yanlış istikametlere sevk edilmiş olması diğer taraf
tan lüzumlu tedbirlerin ihmal edilmiş bulunması'dolayısiyle memleket nüfusunun muhtacolduğu 
en zaruri istihsal maddelerinin ithalâtçısı durumuna düşürülmüştür. 

Bu realitelerden hareketle memleketi reel mânada bir zirai bünyeye sahip kılacak tarım poli
tikasının tatbikmdeki zarurete inanan tnkılâp Hükümeti, 1961 bütçe teklifinde tarım sahasına tef-A 

rik ettiği tahsisatla, bu mevzuu ön plânda ele almış bulunmaktadır. tf 
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Tahsisatın, mevzular itibariyle dağılışına ait tabloda görüleceği üzere, 1961, bütçesiyle tarım sa

hasındaki yatırımlara ayrılan tahsisat, 1960 bütçesiyle tefrik edilmiş olan tahsisattan 134,1 milyon 
lira fazladır. Bu fazlalığın çok mühim bir kısmı, erazyon, toprak muhafazası, arazi ıslahı, küçük 
ŝu işleri, zirai sulama ve arazi tevhidi gibi zirai kalkınma programının gerektirdiği yatırımlara 
ait bulunmaktadır. ' 

D) Endüstri, madencilik,- elektrik enerjisi sahasına yapılan yatırımlar : 

Bu hizmet koluna müteveccih yatırımların en büyük kısmı, iktisadi âmme müesseseleri kanalı 
ile; yürütülmektedir. Bu sebepledir ki Devlet bütçesinde bu. yatırımların büyük bir yer işgal et-
miyeceği tabiîdir. Bununla beraber 1961 malî yılı bütçesiyle bu saha için 1960 bütçesine nazaran 
106,2 milyon lira fazlasiyle 244 696 200 liralık tahsisat ayrılmıştır. Bu fazlalığın mühim bir kıs
mı Ereğli'de kurulacak ikinci Demir ve Çelik Sanayiinin iç finansmanına iştirakten ileri gelmek-
tfcuir. Böylece memleketimizin iktisadiyatı bakımından pek mesut neticeler verecek olan bu sanayi, 
t>ütçe kanaliyle finanse edilmiş bulunmaktadır. 

E) Ulaştırma sahasına yapılan yatırımlar : 

Ulaştırma hizmetlerinin Devlet faaliyetine taallûk eden yönü, keza geniş çapta İktisadi Dev-
' let Teşekkülleri kanaliyle yürütülmektedir. Bu itibarla bütçelere taallûk eden cephesi asıl hizmet
leri aksettirmekten uzak bulunmaktadır. 

Ulaştırma hizmetlerinden karayolları, demiryolları ve liman, hava meydanları inşaatı gibi te
mel tesislere taallûk edenleri için 1961 malî yılı bütçeleriyle 1 031 782 000 liralık tahsisat tek
lif edilmiş bulunmaktadır. . • . 

P) Bayındırlık işleri: 

Yukarda sayılan hizmet guruplarına girmiyen. onarma, yapı işleri ve köy içme, suyu isale ve 
tesisleri gibi bayındırlık hizmetlerini ilgilendiren mevzular için 1961 malî yılı bütçeleriyle 
183 776 240 lira tahsisat teklif olunmuştur. Bu sahaya tahsis olunan meblâğların 1960 bütçesine 
nazaran irae ettiği noksanlık, imkânlarımızın müsmir yatırımlara tahsis edilmiş bulunmasından ile
ri gelmektedir. 

O) Diğer yatırımlar : * * 

Yukarda sayılan hizmet gruplarına girmiyen yatırımlarla, savunma hizmetlerine tahsis edilmiş 
olan yatırımlar, diğer yatırımlar başlığı altında toplanmıştır. 

Bu yatırım grupundaki artış miktarının mühim bir kısmı, enfrastrüktür programı gereğince 
memleketimizde yapılan tesislerin mahallî kolaylıklarına ait bulunmaktadır. 

KISIM-V 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 1961 işletme ve yatırım faaliyetleri 

İ95Ö - İ960 devresinde şiddetli enfİâsyonist politika sebebiyle malî bünyeleri büyük tahribat* 
uğramış olan İktisadi Devlet Teşekkül ve teşebbüslerinin işletme ve yatırım faaliyetlerinin diğer 
yularda olduğu gibi 1961 yılı içincle de ehemmiyetli nakit açlıkları vereceği müşahede edilmekte
dir. 

İlişik tabloda bu teşebbüslerin 1961 yılı işletme ve yatırım faaliyetlerine ait açıklarla bun* 
İarın finansman imkânları gösterilmiştir. 



Şu cihet ehemmiyetle belirtmeye değer ki, ilişik tabloda irae edilen rakamlar mevcut im
kânlar muvacehesinde çeşitli Devlet teşekküllerine 1961 yılı içinde temin olunacak menabiin • âza
mi. limitini teşkil etmekte olup, 23 sayılı Kanun hükümlerine göre 1961 Oca'k ayında Maliye Ba
kanlığına tevdi edilen iş programları üzerinde yapılan ilk tetkiklerin mahsulü bulunmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimine dair 154 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesiyle verilen salâhiyete istinaden bu teşekkül ve teşebbüslerin reorganizasyonu mevzuunda 
etraflı tetkikler yapmak üzere. Komiteler teşkil olunmuş ve bunlar çeşitli müesseselerde çalışma
lara başlamışlardır. Pek yakında ecnebi mütehassısların iştirakiyle de kuvvetlendirilecek olan bu 
Komitelerin yapaca'kları, tetkiklerin hedefi; bu müesseselerin fiyat mekanizmalar], sermaye 
strü'ktürleri, işletme ve yatırım politikaları, organizasyonları, rantabiliteleri ve istihsal metotla!*] 
ele alınmak suretiyle ileriki yıllarda işletme açıkları vermelerinin ve yatırımlarının da mümkün 
olduğu kadar zatî membalarından karşılanması imkânlarının sağlanması olacaktır. 

Bu • tetkikler sonunda tabloda görülen açıkların bir miktar daha azaltılması imkânlarının hâsıl 
olacağı ümidedilmektedir. Her halükârda, 1961 yılı içinde İktisadi Devlet Teşekkülleri ve ben
zeri müesseselerin faaliyetleri tabloda irae edilen enflâsyonist olmıyan finansman kaynakları için 
de tevzin ve tabdidediiecektir. 

•* >«&^«s*»— -—«• • • 



İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 1961 yılı işletme ve yatırım finansman ihtiyaçları 

(000 T. L.) 

Müessesenin adı 

Şümerbaıîk 
Etibank 
T. Kömür İşletmeleri Kurumu 
T. Demir Çelik İşlet. 
T. Çimento Sanayii A. Ş. 
Azot Sanayii T. A. Ş. 
Makina ve Kim. End. K. 
T. Selüloz ve Kâğıt F..I«. 
T. Petrolleri A. 0. 
T. Hava Yollan A. 8. 
Denizcilik Bankası 
T C D D Y İşletmesi 
T C P T T İşletiliri 
İller Bankası 
T. Emlâk Kredi -Bankası 
Petrol Ofisi 
"T. Zirai Donatım Kurumu 
T. Şeker Faib. A. Ş. 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Et ve Balık Kuruımu 

Yekun 
tik- • W 

EmeHdi Sandığı 
İşçi Sigortalan Kurumu 

Yekun 

Yatırını 
sarfiyatı 

1 

150 000 
138 500 
132 200 
174 000 

5 300 
96 000 
63 300 
58 100 
83 500 
33 600 
18 400 
45 600 

5 700 
79 700 
57 500 

800 
800 

20 000 
49 100 

1 000 

1 213 100 

77 500 
54 500 

132 000 

İşletme faali
yetinden doğan 

nakit açığı 
2 

25 200 
— • 

— 
— 

14 500 
44 000 

101 200 
— 
— 
— . 

15 600 
14 400 

—. 
— • 

— 
— 

200 
216 000 

— 
— ' 

431 100 

, 

— 

— 

Yokun ihtiyacı 
1 + 2 = 3 

175 200 
138 500 
132 200 
174 000 

19 800 
140 000 
164 -500 
58 100 
83 500 
33 600 
34 000 
60 000 
5 700 

79 700 
' 57 500 

800 
1 000 

236 000 
49 100 

1 000 

1 644 200 

77 500 
54 500 

132 000 

İşletme faali-
tinden doğan 
nakit fazlası 

4 

17 100 
30 900 
91 000 

— 
• — 

— 
58 100 
83 500 

4 500 
—. 
—. 

58 000 
95 500 
57 500 
16. 300 

_ 
.— 

10 800 
4 200 

627 400 

227 500 
214 500 

442 000 

Net nakit 
ihtiyacı (1) 
3 — 4 = 5 

175 200 
121 400 
101 300 
83 000 
19 800 

140 000 
164 500 

— 
,— 

29 100 
3f 000 
60 000 

— ( 52 300) 
( 15 800) 

—T 
( 15 500) 

1 000 
236 000 
38 300 

( 3 200) 

1 203 600 
( 86 800) 

150 000 
160 000' 

310 000 

F i n a n s m a n k a y a k l a r ı 

Temin olunan finansman kaynakları 

Emekli Sandığı 
îşçi Sigortaları Kurumu 
Bütçe 
Amortisman ve Kredi S. , 
.Karşılık paralar 

Muhtemel finansman kaynaklan : ' 
İşçi Sigortalan ek imkânı 
O. E. C. D. Kredisi karşılığı 

150 000 
160 000 
173 241 
50 000 

400 000 

40 000 
256 000 

(000 T. L. 

-, -

Yekûn.. 

933 241 

290 000 

1 223 241 

(1) Bu finansman açığı geçmiş yıllara ait dergiler, Merkez Bankası, Amortisman Sandığı ve diğer 
finansman müesseselerine tahakkuk eden borçların aynen ileriki yıllara devredileceği esası üzerinden 
teshit edilmiştir. Bu açıklar aynı zamanda İktisadi Devlet Teşekkül ve benzeri müesseselerinin 154 
numaralı Kanuna göre yapılacak konsolidmyon sonundaki durumlarını göstermektedir. 





Büyük Millet Meclisi 

1961 malî yılı bütçe teklifinin (A/l) cetveli yekûnu 1960 malî yılı bütçesinin (A/l) cet
veli yakûnuna nazaran 15 339 420 Hra noksaniyle 30 442 261 lira (A/2) yatırımlar yekûnu 
4 613 931 lira fazlasiyle 6 620 739 lira ki (A/l) ve (A/2) yekûnu 37 063 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

1961 malî yılı bütçe teklifinin bölüm ve maddelerine konulan ödeneğe ait izahat aşağıda arz 
olunmuştur. 

1. — 101 nci ödenekler bölümünün 11 nci Başkan ödeneği maddesine 159 sayılı Kanun gereğin
ce Temsilciler Meclisi Başkanına bir aylığı 1 000 lira hesabiyle (12) aylılk ödenek tutarı olan 
12 000 lira konulmuştur. 

2. — Aynı bölümün 12 nci üye ödeneği maddesine 159 sayılı Kânun gereğince aylığı 2 000 lira 
hesabiyle (275) Temsilciler Üyesinin bir yıllık Ödenek tutarı olan 6 600 000 lira vaz 'edilmiş ve son 
olarak maaşlara yapılacak zam nazarı itibara alınmamıştır. 

3. — Aynı bölümün Başkanlık Divanı tazminatı maddesine 159 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
ne istinaden iki Başkan yardımcısına ayda 300 er ve (4) Başkanlık Divanı Kâtiplerine ayda 150 
şer lira hesabiyle (bir yıllı'k ödenelk tutarı olan 14 400 lira teklif olunmuştur. 

4. — 1960 malî yılı bütçesinde 102 nci denetçi ücreti maddesine konulmuş olan ödenek 159 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesine istinaden 1961 malî yılı bütçesi için teklif olunmamıştır. 

5. — 103 ncü üyelerin yollukları bölümüne Kurucu Meclis üyelerinin özlük hakları hakkın
daki 159 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre (275) Kurucu* Meclis üyesi ile (22) Millî Birlik 
Komitesi üyesinin aylık 1 200 lira hesabiyle bir yıllık yolluk tutarı olan (4-291 200) lira arz,ve 
teklif olunmuştur. 

ikinci kısım - Personel masrafları 

6. — Aylıklar ve ücretler bölümünün 201 nci aylıklar maddesinin Meclis memurları aylığına 
1960 malî yılma nazaran 927 010'lira fazlasiyle 2 388 010 lira ödenek konulmuştur. 

Şöyle ki : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları hakkındaki 5931, 6120, 6194, 6215, 6341 sayılı ka

nunlarla muaddel 5500 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 231 sayılı Teşkilât Kanunu 
ve 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin Meclis teşkilatındaki kadrolara tatbik edilmesi ve ma
aşlara 1961 malî yılı içerisinde yapılması düşünülen % 20 zam tutarının da ilâvesiyle 927 010 
lira artış yapılmıştır. 

7. — Aynı bölümün 12 nci Millî Saraylar memurları aylığı maddesine 231 sayılı Türkiye Bu» 
yük Millet Meclisi Teşkilât kanunundaki kadrolara göre ve Maliye Bakanlığınca 1961 malî yılı 
içerisinde yapılması düşünülen % 20 zam da nazan itibara alınarak 19 320 lira fazlasiyle 137 520 
lira ödenek konulmuştur. 

8. — Aynı bölümün 13 ncü Meclis Muhafız Birliği aylığı maddesine 1960 malî yılma nazaran 
72 676 lira fazlasiyle 220 828 lira ödenek teklif olunmuştur. Artış .-Meclisin intikali dolayısiyleBir
lik kadrosunun artmasından ve Maliye Bakanlığınca maaşatta-yapılacak zammın bir kısmının verik 
meşinden ötürüdür. Aynı bölümün 21 ve 22 nci Meclis ve Millî ssaraylar memurları açık aylığı 
maddesine lüzumunda aktarma yapılmak maksadiyle birer lira ödenek konulmuştur. 

9. — 202 nci ücretler bölümünün 11 nci Meclis hizmetlileri ücreti maddesine 1960 malî yılına na
zaran 1 593 960 lira fazlasiyle 3 197 160 lira ödenek teklif olunmuştur. Artış : Yeni Meclis binası
na intikal dolayısiyle binanın büyüklüğü nazara alınarak eldeki mevcut hademe kadrolarının ve 
bina müştemilâtmdaki teknik cihazları işletmek için lüzumlu teknik personel kadrolarının ihdasın-
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dan ve Maliye Bakanlığınca 1961 malî yılı için ücretlere yapılacak % 20 zammın ilâvesiyle 1 593 960 
lira fazlalık arz etmiştir. 

10. — Aynı bölümün Millî Saraylar hizmetlileri maddesine mevzu ödenek 180 960 lira bir artış 
kaydetmiştir ki, eldeki mevcut kadrolarda istihdam edilen personelin ücret tutarlarına 1961 malî yılı ' 
içerisinde yapılması düşünülen % 20 zammın ilâvesiyle 180 960 lira artış kaydolunmuştur. 

11. —• 203 ııcü geçici hizmetliler bölümünün 11 nci Meclis geçici hizmetliler maddesine mevzu 
ödenek yeni Meclis binası içerisindeki teknik cihazların işletilmesi amaciyle yevmiyeli olarak alı
nacak teknik personel ile yeni Meclis binasının temizlik ve bakımında mevcut müstahdem kadrosu
nun kifayetsizliği halinde bu işlerde kullanılacak personelin temini maksadiyle 1960 malî yılına na
zaran 686 980 lira fazlasiyle 811 080 lira 1961 yılı bütçesi için arz ve teklif olunmuştur. Aynı faslın 
12 nci Millî saraylar geçici hizmetliler maddesine mevzu tahsisat 1961 malî yılı içerisinde yapı ona-

. rımı işlerinde geçen seneye nazaran daha fazla işçi istihdamından ileri gelmektedir. 
12. — Büyük Millet Meclisi, Millî saraylar ve Muhafız Birliği memurlarına 4598 sayılı Kanunla 

yapılacak ölüm, doğum ve çocuk zamları bölümüne 1960 malî yılma nazaran 11 040 lira fazlasiyle 
57 200 lira ödenek arz-ve teklif olunmuştur. 

18. — 207 nci ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince para mükâfatı 
maddesine lüzumu halinde münakale yapılmak r.maciyle 1 lira ödenek konulmuştur. 

14. — 209 ncu 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (d) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ucu mad
deleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler bölümüne memur 
ve hizmetli ayl ğı ile emekliliğe tâbi üye ödeneğinin % 6,5 hesabiyle 195 511 lira fazlasiyle 
659 204 lira ödenek konulmuştur. 

15. —• 5509 sayılı Meclis Teşkilât Kanunu îie Meclis memur ve hizmetlilerine geceli gündüzlü 
çalışmalarında ihtiyar -ettikleri masrafları (karşılamak ve çalışmaya teşvik maksadiyle yılda bir 
defa birer maaş tutarında verilen ikramiye tutarından ibarettir. Aynı faslın yeni açılan 22 nci 
maddesine mevzu 165 320 lira ödenek eski harelerle basılı zabıtların yeni harflere tebdilinde 
çalıştır lan matbaa personeli ile teknik elemanların normal mesai dışındaki çalışmaları halin
de öienecek fazla m'esayi karşılamak amaciyle a ı z ve teklif olunmuştur. 

16. —• 212 nci 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayın bedeli 37 emniyet memuruna 
aylık 50 liradan 12' aylık 22 200 lira ödenek konulmuştur. 

17. — 213 ncü 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı bölümüne aylığı 500 
liradan 12 ayl k tutarı olan 6 000 lira ödenek konulmuştur. 

18. — 214 ncü 6565 sayılı Kanun gereğince emniyet mensuplarına verilecek fazla mesai bölü
müne 37 emniyet memurunun beher aylığı 75 liradan 12 aylık tutarı olan 33 300 lira tahsisat 
konulmuştur. 

19. — 6885 sayıl1 Kanunla Meclis memurlarına verilen tazminat miktarının 231 sayılı Kanu
nun. 3 ncü maddesiyle 7241 sayılı Kanuna bağlı cetvelin tatbik edilmesinden ötürü 630 600 liralık 
bir artış kaydedilmiştir. 182 sayılı Kanunla kabul edilen er tazminatı bölümüne Meclis Muhafız 
Birliği subaylarına ödenmek üzere 31 200 liralık ödenek konulmuştur. 

Üçüncü kısım - Yönetim masrafları 

20. — 301 nci büro masrafları bolümü yekûnu 1960 malî yılı bütçesine nazaran 2 375 587 
liralık bir artışla 1961 malî yılı bütçesi için 2 783 003 lira olarak arz ve teklif edilmiştir. 2 375 587 
liralık artış Yeni Meclis binasına intikal dolayısiyle yeni binanın teshin ve aydınlatma masraf-
larındaki artış ile binanın temizlik işlerinde bir yıl zarfında kullanılması icabeden temizlik mal
zemeleri ve bu meyanda yeni açılan komisyon odalarının tezyin ve tefrişi ile büro levazımatı te
mininden ileri gelmektedir. 

21. —: 302 nci Millî Saraylar büro masrafları bölümü yekûnu 1960 malî yılma nazaran 62 104 
lira fazlasiyle 490 395 lira olarak teklif olunmuştur. Artış: Millî saray ve köşklerdeki yüzleri es
kimiş takımların yemlenmesi ve sarayların esaslı surette tamir ve inşa işlerinin seneden seneye 
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fazlalaşması karşısında büyütülen ve modernleştirileıf marangoz .atelyelerinin yeni alet ve tezgâh
larla teçhizinden ötürüdür. 

22. — 304 ncü posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları bölümünün Meclis, Millî Saraylar, 
Muhafız Birliği posta ve telgraf ücretleri bölümü 1960 malî yılma nazaran 234 550 lira fazlasiy-
le 418 230 lira olarak teklif olunmuştur. Artış: Yeni Meclis binasındaki telefon santralinin ve 
karici telefonların gerek bakım ve gerekse mükâleme ücretlerinin ve bu meyanda geçen yıla na
zaran mevcut telefon adedlerinin artışlarından mütevellittir. 

23. — 306 ncı Büyük Millet Meclisi hizmetlileriyle emniyet memurları ve Millî Saraylar hiz
metlileri giyecekleri maddelerine mevzu ödenek hizmetli kadrosunun artması ve ihdas edilen 
hademe kadrolarmdaki personele yeniden palto, dahilî ve haricî elbise temini gayesiyle 89 506 
lira fazlasiyle 435 491 lira 1961 malî yılı bütçesi için teklif olunmuştur. 

24. — 307 nci yolluklar bölümünün 1960 yılma nazaran 1961 malî yılı için 5 876 lira fazlasiyle 
51 751 lira teklif olunmuştur. Artış : Meclis Muhafız Birliği için deniz, kara ve hava eğitim 
merkezlerinden erat celbetmek gayesiyle eğitim merkezlerine geçici görevli olarak giden subay
ların geçici görev yolluğu maddesindeki ödeneğin artırılmasından ileri gelmiştir. 

25. — 4598 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi, Millî Saraylar memurlarına tedavi 
masrafları ve yollukları maddelerine 22 500 lira ödenek arz ve teklif olunmuştur. 

26. — 309 neu taşıt masrafları bölümünün Riyaset otomobili işletme, onarma masraflariyle 
başka taşıt ve Meclis Muhafız Birli'ği taşıt masrafları maddelerine geçen yıla nazaran 180 000 
liralık bir artışla 23)6 000 lira ödenek konulmuştur. Artış : 1960 malî yılı içerisinde Millî Sa
raylar ihtiyacı için alman bir aded kamyonun akar yakıt masraflariyle yeni Meclise intikal do
layısiyle memur ve hizmetlilerin mesaiye normal geliş ve- gidişlerini temin, iki vesait değiştirmek 
malî bakımdan büyük külfetler tahmil etmesi nazara alınarak 1961 malî yılı yılı için alınması düşü
nülen üç aded otobüsün akar yakıt masraflarını karşılamak için 180 000 liralık bir artış kay
detmiştir. 

27. — 401 nci matbaa işletme masraflarına mevzu ödenek 1961 malî yılı için 200 000 liralık bir 
artışla 400 000 lira olarak teklif olunmuştur. Bu ödenek ile henüz eski Meclis binasında bulunan 
matbaa tesislerinin-yeni Meclisteki yerine nakli için montaj ve dömontaj masraflariyle 1961 yılı 
içerisinde Basımevmin diğer masrafları karşılanacaktır. 

28. — 402 nci bahçe giderleri bölümünün Büyük Millet Meclisi, Millî Saraylar bahçelerine 
mevzu ödenek Meclisin yeni Meclis binasına intikali dolayısiyle henüz işlenmemiş 450 dönüm
lük bahçenin yeniden tanzimi ve bakımı için ve bahçe işlerinde istihdam edilecek amele ücretle
rini karşılamak gayesiyle 207 500 liralık bir ödenek arz ve teklif olunmuştur. 

29. — 403 ncü Riyaset Temsil giderleri maddesine mevzu ödenek 1961 malî yılı için 1960 
malî yılının aynısı olan 40 000 lira, konut masraflarına mevzu ödenek ise 1961 malî yılı için 
ihtiyacolmadığmdan kaldırılmıştır. 

30. — 404 ncü Muhafız Birliği giderleri bölümünün tayınatj giyecekler, erlerin nakliye üc
reti, tıbbi ecza ve sağlık malzemesi maddelerine mevzu ödenek 1960 malî yılma nazaran 331 154 
lira fazlasiyle 787 014 lira olarak arz ve 'teklif olunmuştur. Artış : Muhafız Birliği kadrosunun 
yeni Meclise intikal dolayısiyle artıştan ve aynı bölümünden Meclis hizmetlilerine ödenen tayınatın 
da hizmetli kadrosunun artırılışı nazara alınarak 331 154 lira bir artışla 787 014 lira ödenek ko
nulmuştur. 

31. — 451 nci yayın giderleri bölümünün satınalma ve abone masraflariyle başka her çeşit 
masraflar maddesine mevzu ödenek 1961 malî yılı için geçen yılın aynısı olan 75 000 lira teklif 
olunmuştur. . . . 

32. — 453 ncü Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetler, ahdî münabetler bölümü
ne 1961 malî yılı için henüz Avrupa Konseyi Asamble ve komisyolarına katılacak üyelerin belli 
olmavışı dolayısiyle lüzumu halinde münakele yapılmak amaciyle birer lira ödenek konumuştur. 

33? — 453 ncü iştirakler bölümünün muhtelif maddelerine mevzu ödenek Türk Grupunun üye-. 



ligi devanı etmesi dolayısiyle .1960 malî yılı için iştirak hisselerine maddelerine vaz'edilmiş oîân 
ödenekler aynen 1961 malî yılı için de arz ve teklif olunmuştur. 

34. — 453 - B ) Kongre, konferans, tören ve ziyafetler bölümüne mevzu öednek 1961 malî 
yılı içerisinde yabancı memleketlerden vâki davetlere icabet göz önüne alınarak 1960 malî yilı 
bütçesine nazaran 250 000 lira noksaniyle 50 003 liralık bir ödenek konulmuştur. 

35. — 453 — E) Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ec
nebi misafirlerin her çeşit ağırlama masraflarıma 200 000 'noksaniyle 100 000 liralık bir ödenek 
arz ve teklif olunmuştur. 

36. — 454 ncü Meclis. Millî Saraylar sigorta giderleri bölümüne 1960 yılının aynısı olan 
41 165 lira 1961 malî yılı için de teklif olunmuştur. 

37. — 456 ncı düşünülmiyen masraflar bölümüne mevzu ödenek 1961 yılı için de aynen ara ve 
teklif olunmuştur. 

38. — 465 nci Meclis tahkikatı umumi masraflarına 1961 malî yılı içerisinde tahkikatı icab etti
recek hâdisatın devamı mülâhazasiyle 1961 malî yılı için 280 000 liralık bir ödenek konmuştur. 

39. —• Steno kursunun gerektirdiği her çeşit giderler bölümüne mevzu ödenek 1961 malî yılı için 
15 000 lira fazlasiyle 50 000 lira olarak arz ve teklif olunmuştur. Bu ödenek ile 1961 malî yılı içe
risinde Zabıt Müdürlüğünde münhal bulunan stenografların temini maksadiyle. açılacak kursun 
her çeşit giderleri bu tertipten ödenmesi mülâhazasiyle konmuştur. 

40. — Meclis binasının gerektirdiği giderler (asansör bakım ücreti) bölümüne Yeni Meclis 
binasındaki mevcut asansörlerin bakımı için gerekli firmaya ödenecek ücretlerin temini amaciyle 
15 000 liralık bir ödenek arz ve teklif olunmuştur. 

41. — 501 nci geçen yıl borçları ibölümüne 1960 malî yılma nazaran 3 500 lira fazlasiyle 4 000 
lira ödenek vaz'edilmiştir. Bu ödenek ile eski milletvekillerinin geçen yıllara sâri alacaklarının 
temini için, ' 

42. — 502 nci eski yıllar borçları (1956 - 1959) yılları ve (1928 - 1955) yılları için düşük reis ve 
Kalemi Mahsus Müdürü Bedri Alkyüz ve diğer iki milletvekilinin yollukları için 20 000 liralık 
bir ödenek arz ve teklif olunmuştur. 

43. — 505 nci karşılıksız borçlar bölümüne 225 000 liralık bir ödenek konmuştur. Bu öde
nek ile geçen yıllarda ödeneklerin kifayetsizliği dolayısiyle ödenemiyen istihkakların hak sahip
lerine ödenmesini temin maksadiyle yukarda arz olunan ödenek konulmuştur. 

44. — Fasıl 506 - 3050 Sayılı Kanun gereğince sabık milletvekillerinin Haziran 1960 ile Şu
bat 1961 aylarına ait Ziraat Bankasından kırdırılmış oldukları tahsisat çeklerinin muhteviyatı 
olup Ziraat Bankasına ödeneceğinden 2 milyon lira arz ve teklif edilmiştir. 

45. — 601 nci çeşitli yardımlar bölümüne derneklere yapılan teberru ve ücretli personelin Ölüm 
ve hastalık hallerinde ilâç bedellerini karşılamak gayesiyle 60 000 liralık bir ödenek arz ve 
teklif olunmuştur. 

46. — Türkiye Cumhuriyeti Millî Birlik Komitesi Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere Başbakanliğın 
7/2152 sayılı ve 8 .8 .1960 tarihli tamimi ve Maliy%e Bakanlığının 30 . 7 .1960 tarih ve 114403 -
31/8119 sayılı mütalâasına istinaden memur ve hizmetli kadrosu nazara alınarak 1961 malî yılı 
bütçesine 95 000 liralık bir ödenek konulmuştur. 

YATIRIMLAR 

I - Onarmalar 

47. — 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar bölümünün 10 ncu Meclis binası maddesine vukuu 
melhuz onarmalar için ve bu meyanda ufak ölçüde tadilâtlar da nazara alınarak 100 000 liralık bir 



ödenek konulmuştur. Aynı bölümün 20 nci Millî saraylar maddesine Millî Saraylar Mimarlığınca 
hazırlanmış rapora göre : -

Lira K. Lira K. 

A) Dolmabahçe Sarayı : 
1. Taş kablama raspa ve*tamir işi için 
2. Muayene salonU/âitm yaldız ve dekarosyon onarımı işleri 
3. Mefruşat daifesi kalorifer tesisat işi 
4. Rıhtım babalan üzerine fener 

B) Beylerbeyi Sarayı : 
1. Harem Deniz Köşkünün Boğaz tarafı rıhtım takviyesi işi 600 000 
2. Rıhtım kenerma yeni bordur ve üzerinin mermer kabla 

ması 78 300 
3. Harem Deniz Köşkünün sondaj ve anjeksiyon işi 70 850 

2 166 532 
198 255 
78 500 
57 725 

07 
96 

2 501 03,3 03 

C) Florya Köşkü : 
1. Deniz Köşkü ayaklarının tahkimi işi 500 000 

D) Müteferrik işler : 1 706 575 

749 150 

500 000 

1 706 575 

5 456 73t) 

1961 mali yılı için 5 456 738 liralık bir ödenek arz ve teklif olunmuştur. 

2. Satmalına, yapı tesis ve sermaye tahsisleri 

751 nci satınalmacak makina, alet ve gerekçeler bölümünün 11 nci matbaaya alınacak maki-
nalar bedeli maddesi 1960 malî yılma nazaran 50 000 liça noksaniyle 150 000 lira olarak arz ve 
teklif olunmuştur. 1961 malî yılı için alınacak bu ödenekle matbaanın uzun seneler boyunca kul
lanılmadan mütevellit yıpranmış bâzı malzeme ve gereçlerin takviyesine ihtiyaç duyulduğundan 
150 000 liralık bir ödenek talebiyle iktifa edilmiştir. Aynı bölümün 12 nci saraylarda yeniden 
tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri maddesine mevzu ödenek 78 920 lira noksaniyle 354 000 
lira olarak teklif olunmaktadır ki, .1961 malî yılı içerisinde bu ödenek ile: 

Lira K. Lira K. 

A) Dolmabahçe Sarayı : 
1. Sarayın kati elektrik projesinin Teknik Üniversite veya 

müsabaka ile hazırlatılması ve bu meyan la ithal edile-
S cek malzeme listesinin tanzimi 50 000 
2. Mevcut ana tablo dairesinin ikmaliyle 110 dan 220 ye 

tahvili için gereken masraf » 100 000 
3. Dökümhane binası elektrik tesisat işi 30 000 

18 000 
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Lira 

B) Küçüksu Kasrı : 
1. Trafor merkezi binası 
2. Trafor merkezinden ana tablo dairesine kablo döşenmesi 
3. Yüksek gerilim kablosundan trafor merkezine tablo irtibatı 

C) Yalova köşkleri. : 
1. Kiyaseti Cumhur Yaverlik ve mutfak elektrik 

tesisatı 

K. 

40 000 
60 000 . 
4 000 

Lira K. 

104 000 

70 000 

70 000 

354 000 

Aynı bölümün 17 nci yeni açılan Meclis Binası ioin ecnebi memleketlerden ithal olunacak mal
zemeler bedeli maddesine Yeni Meclis binasına intikal dolayısiyle teknik cihazların tamamlan
ması için lüzumlu olan malzemelerin yabancı memleketlerden ithali için 200 000 liralık bir öde
nek arz ve teklif olunmuştur. 

752 nci 237 sayıb Kanun gereğince alınacak taşıtlar bölümüne 360 000 liralık bir ödenek arz 
ve teklif edilmiştir. Bu ödenekle memur ve hizmetlilerin mesaiye normal olarak gelebilmelerini 
temin için uzak mesafelerden gelenlerin iki vesait değiştirmeleri ve dolayısiyle külfetli nakliye 
masrafları ihtiyar ettikleri nazara alınarak üç otobüs mubayaası maksadiyle teklif olunmuştur. 

RİYASETİ CUMHUR 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1961 malî yılı bütçesi yatırımlarla birlikte 2 115 000 liradır. 
1960 yılı bütçesine nazaran, 50 sayılı Kanunla düşülen 200 000 liradan ayrı olarak 518 240 lira 
daha tenzil edilmiş ve 93 311 lira ilâve edilmiştir. Bu farklar aşağıda izah edilen sebeplerden ileri 
gelmektedir : 

1. — (101) Reisicumhur tahsisatı : 6̂167 sayılı.Kanuna göre ayda 12 500 lira hesabiyle 150 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

2. — (201 - 10) Memurlar maaşı : 2180 sayılı Riyaseti Cumhur Dairesi Teşkilât kanununa 
bağlı kadrolar ile 2180 ve 4598 sayılı kanunlar hükümlerinden istifade ederek kadrolarının üze
rinde maaş alan memurların maaş durumları nazara alınarak tahsisat konulmuştur. Geçen sene 
1 500 liralık kadroda 2 000 lira maaş alan Daiıe Müdürü, 1 500 liralık kadroda 1 750 lira ma
aş alan Hususi Kalem Müdürü vazifelerinden ayrılmış olmaları ve 107 sayılı Kanunla 1 250 li
ralık Sivil Savunma Uzmanlığı ihdas edildiğine göre ve 1961 malî yılında maaşlara yapılacak 
zamlar için de 50 000 lira ilâve suretiyle 312 200 lira tahsisat konulmuştur. 

3. — 201 - 20 Açık maaşı : Lüzumu halinde 201 - 10 memurlar maaşı maddesinden aktarma 
yapılmak üzere maddenin açık tutulması için bir lira tahsisat konulmuştur. 

4. — (202) Ücretler : 1960 yılı bütçemizin (D"1 cetveline dâhil kadrolardan, 1 100 liralık lisan 
bilir daktilo, 950 liralık idare memuru, 950 liralık sağlık memuru, 700 liralık ayniyat muteme
di, 350 liralık iki aded şoför yardımcılığı, 500 liralık bahçivan, 1 100 liralık metrodotel, 400 



liralık garson ve 400, 350, 300 liralık hademe kadrolan konulmıyarak tenzil edilmiş bulunmakta
dır. Hademe kadrolarında daktilo ve terzi olarak çalıştırılan iki aded hizmetlinin de unvanları 
değiştirilerek vazifelerinin icabı isimlerle iki aded 400 liralık hademe kadrosunun yerine bir âded 
400 liralık terzi ve bir aded 400 liralık daktiloluk kadrolan konulmuştur. 1961 yılında ücretlere 
yapılacak zamlar için de 80 000 lira ilâve edildiği halde geçen seneye nazaran 14 000 lira noksa-
niyle 662 000 lira tahsisat konulmuştur. ; 

5. — (203) Geçici hizmetliler ücreti : 1960 yılında tatbik olunan (E) cetveli kadrolarından 
600 liralık doktor, 600 ve 500 liralık memur, 950 liralık metrdotel, 950 liralık aşçıbaşı kadroları
nın 1961 yılında istimaline lüzum görülmediğinden bu kadroların senelik tahsisatları tutarı olan 
43 240 lira tenzil edilerek, 500 liralık bil" arşiv memurluğu ile 500. liralık bir aded memur kadro
lan için 12 000 lira tahsisat konulmuştur. 

*8. — (206 - 10,20,30) Çocuk zammı, doğum yardımı ve ve ölüm yardımı : Geçen senenin aynı 
tahsisatlar konmuştur. 

7. — (209) 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde meler : İştirakçi ve tediyatçılardan kesilen emek
lilik kesenekleri ile emeklilik intibakı artışlarında kesilen artış farklarının karşılığı olarak Dev
letçe Emekli Sandığına yapılacak ödemeler için maaş ve ücret tertiplerinden teklif edilen tahsi
satlara nazaran 62 194 lira konulmuştur. 

8. — (210) Temsil tahsisatı : 5027 sayılı Kanunla Cumhurbaşkanlığı Genel Kâtibine ayda 
250 lira temsil tahsisatı verilmesi kabul edilmiş ve 7237 sayılı Kanunla da bir misli zam yapılmış 
bulunması dolayısiyle ayda 500 hesabiyle 6 000 lira tahsisat konmuştur. 

9.— (213) Yaverlik ve Başdoktor tahsisatı : 4462 sayılı Kanunla verilmekte olan yaverlik 
ve başdoktor tahsisatları 7388 sayılı Kanunla başyavere 500, yaverlere 200, başdoktora 500 lira 
olarak kabul edildiği cihetle geçen sene olduğu gibi bu sene de 21 600 lira tahsisat konmuştur. 

10. — (301 - 10) Kırtasiye : Riyaseti Cumhur Dairesi bürolarının, yıllık kâğıt, kırtasiye, dosya 
ve mümasili ihtiyaçlarının karşılanması için 10 000 lira tahsisat konulması uygun görülmektedir. 
Bu para ile yazı işleri bürosunun ihtiyacı olan ve elde stoku kalmamış bulunan arşiv dosyaları 
ve bürolar için lüzumlu bilcümle kâğıt, kırtasiye, zarf, karton gibi eşyalar alınacaktır. 

11. — (301 - 20) Döşeme : Riyaseti Cumhur Köşkü ve müştemilâtiyle büro ve iş yerlerinin malî 
yıl içinde zuhuru muhtemel ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve tamir, bakım masrafları için 
1960 yılma nazaran 75.000,lira noksaniyle 5 000 Ura tahsisat konmuştur. 

12. — (301 - 30) Demirbaş" : Sene içerisinde zuhuru muhtemel ihtiyaçlan karşılamak üzer^ 
ve mevcut demirbaş eşyaların bakım ve tamirlerine sarf edilmek üzere 5 000 lira tahsisat kor.-
muştur. 

13- — (301 - 40) öteberi masrafları : 1961 malî yılında bu maddeden yapılacak masrafla
rın, geçen yıllara nispetle daha tasarruf zihniyetiyle yapılması düşünüldüğünden 1960 yılma 
kıyasla 50 000 lira eksiği ile 30 000 lira tahsisat konulmuştur. 

14. — (301 - 50) Aydınlatma : Alınan tedbirler neticesinde Riyaseti Cumhur Köşkü, müşte
milâtı ve bahçesindeki elektrik sarfiyatında hissedilir derecede bir azalma olmuştur. Bu mülâ
haza ile 1960 yılı tahsisatına nazaran bu maddeden 56 000 lira tenzilât yapılarak 1961 yıh büt
çesine 86 000 lira tahsisat konmuştur. 

15. — (301 - 60) Isıtma ve havagazı : Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve müştemilâtının teshini için 
lüzumlu ve kontenjanla tâyin ve tesbit edilmiş olan kok kömürü ile mutfak, çamaşırhane ve 
ofislerde kullanılan havagazı bedellerini karşılamak ve bu tertibe dâhil diğer zaruri masraflara1 

sarf edilmek üzere 150 000 lira tahsisat konmuştur. 
16. — (301 - 80) Memur ve hizmetliler yiyecek masraflariyle yiyecekle ilgili diğer masraf-» 

lar : Dairemizce iaşe edilecek memur, yaver ve hizmetlilerin günde bir öğün öğle yemeği ile 
gece nöbetçisi olarak kalanlara akşam yemeği verilmek ve âzami tasarrufa riayet edilmek kay-
diyle bu tertibe geçen yıla nazaran 80 000 lira tasarrufla 120 000 lira tahsisat konulmuş bulun-
maktadır. 
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17. — (304) Haberleşme : Gerek bürodaki doğru telefonlardan gerekse santralden geçen 

şehirlerarası ve şehir dâhili konuşmaların azaltılması hususunda'dairece siki tahditler vaz'edilmiş 
ve sarfiyat asgari hadde indirilmiştir. Bu tahditlere 10tŞf̂  yiİmda ''da aynı hassasiyetle devam 
edilecektir. Böylece .âzami tasarruf asğlânacağı cihetle bu fasıldan 1960 yılı bütçesine göre 135 000 
lira indirilmiş olup 1961 yılı bütçesine 90 Ö0Ö li-a tahsisat "konmuştur. 

18. —(306) Giyecekler : Dairemiz hizmetli kadrosunda çalışan personele, giyecek talimatna-
memizdeki esaslar çerçevesinde Her sene verilmekte olan elbise, iskarpin, gömlek ve mümasili giye
ceklerle vazife icâbı kullandıkları iş. eİDİseleri ve miâcf durumuna 'göre paltolarının temünine sarf 
edilmek üzere 50 000 lira tahsisat ayrılmış bulunmaktadır. , ' 

19. — (307 - 10) Daimî vazife harcırahı fAnkara Belediyesi hudutları djşmda bir memurun 
Kiyaseti Cumhur Dairesine tâyini halinde aynı faslın 20 nci geçici görev yolluğuna mevzu tahsisat
tan lüzumlu miktarın aiktarılmasım temin maksadiyle bu maddeye bir lira tahsisat konmuştur. 

20. — (307 - 20) Muvakkat vazife harcırahı : 1961 yılında Devlet Başkanımızın yurt içinde ya
pacakları seyahatlere vazifeli olarak katılacaklara verilecek harcırahlar için bu maddeye 25 000 
lira tahsisat konmuştur. 

21. — (307 - 30) 6245 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Cumhurbaşkanının yurt içi seya
hat masrafları : Bu zamana kadar ki tatbikatta,, Cumhurbaşkanının yurt -dışına yaptığı seyahatle
rin masrafları Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 453 ncü faslının 2İ nci maddesine konulan tahsisat
tan, yapılmış, yurt içinde yaptığı seyahatlerin masrafları ise Başbakanlık örtülü ödeneğinden alı
nan paralarla karşılanmıştır. Bu sarf şekli, resmî bir seyahatin masraflarının mevzuu ile ilgili ola
rak bütçeye konulan tahsisattan yapıldığı cihetle,' bütçe tekniğine uymamaktadır. 6245 sayılı Har
cırah Kanununun ikinci maddesi Cumhurfeaşkanımn yurt içinde ve yurt dışında yapacakları seya
hatlerin bilcümle masraflarının ödeneceğini âmirdir. Bu kanuni hüküm karşısında bu masrafla
rın resmî çerçeve dâhilinde ve bütçe formüllerine uyarak sarfiyatın yapılabilmesi maksadiyle bu 
terİibin açılmasına zaruret hissedilmiş ve 1961 yılı için 20 ÖÖOIira tahsisat konulmuştur. 

22.— (308) 4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları: 
Bu tertibe konulan 10 000 lira tahsisattan 50 sayılı Kanunla. 5 0ÛÖ lirası mevkuf tutulmuş kalan 
5 000 lira 1960 yılı ihtiyacını karşılamıştır, tita itibarla 1961 yılı için de 5 000 lira tahsisat kon-

• muştur. 
23. — (309 - 11) Taşıt işletme masraf lan: Mevcut otomobillerimizin benzin, yağ, lâstik, bakım 

ve mümasil masraflarını karşılamak ve yıllık trafik vergilerini Ödemek üzere âzami tasarrufa 
riayet edilerek 1961 yılı için 50 0ÖÖ lira tahsisat konmuştur. ? 

24. — (309 - 12) Taşıt onarma masrafları: Mevcut otomobillerimizin parça, tamir ve revizyon 
masraflarının karşılanabilmesi amaciyle 1960 yılma nazaran 25 000 lira eksiğiyle bu tertibe 20 000 
lira tahsisat ayrılmış bulunmaktadır. 

25. — (402 - 11) Bahçe masrafları: Cumhurbaşkanlığı Köşkü bahçelerinin bakım ve tanzimi 
için bu maddeye 10 000 lira tahsisat konmuştur. 

"26. '— (402 - 12) Su masrafları: Cumhurbaşkanlığı Köşkü bahçelerinin sulama işlerinin yapıla
bilmesi, köşk ve müştemilâtının su sarfiyatını* karşılıyabilmek üzere1 50 000 lira tahsisat konmuş
tur. 

27. — (402 - 13) İşçi ve amele masraf lan: Bundan evvelki senelerin fiilî sarfiyatlarına naza
ran, Cumhurbaşkanlığı Köşkü bahçelerinde ve sair'H'zumlır işlerde istihdam edilen işçi ve amele
ye verilecek yevmiye İle 6772 sayılı Kânuna gö?e tediye edilien ilâve tediyeleri karşılıyabilmek 
için 1961 yılı bütçesine 100 000 lira tahsisat 'konulmuştur. 

28. — (403) Misafir ağırlama masrafları: Cumhurbaşkanı tarafından resmî zevata verilen zi
yafet ve kabullerin masraflarını kârşıTıyâcak* bütçemizde "tur faslının mevcudolmaması hasebiyle 
bu gibi masraflar Başbakanlık örtülü ödeneğinden alınan paralarla karşılanmakta idi. Cumhur
başkanının memleketimizin askerî^ siyasi, mülki ve sair erkânına verdiği resmî ziyafet ve kabul
leri münasebetiyle yapılan bu resmî masrafların Cumhurbaşkanlığı Dairesi bütçesine konulacak 
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tahsisat ile karşılanması bütçe kanunlarının gayesine daha uygun mülâhaza edildiğinden bu terti
bin açılarak 20 000 liralık bir tahsisatın konulması düşünülmüştür. 

29. — (451 - 10, 20) Yayın masrafları: Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve daireleri için alman »gün
lük gazete ve dergilerle Jüzum hissedildikçe mubayaa edilecek sair neşriyat için bu faslın 10 ncu 
maddesine 10 000 lira, cilt masrafları için de 20 nci maddesine 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 

30. — (501) Geçen yıl borçları, (502) eski yıllar borçları, (503) karşılıksız borçlar: Lüzumu 
halinde aktarma yapılabilmesi için bu tertiplerin açık bulundurulması gayesiyle birer lira tahsisat 
konulmuştur. 

31. — (601) Çeşitli yardımlar: 1960 yılı bütçesine konulan 15 000 lira tahsisattan 12 000 
lirası 50 sayılı Kanunla mevkuf tutulmuş bulunduğundan 1961 yılı bütçesine 3 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 

32. — (701) Yapı onarımı ve küçük yapılar: Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve müştemilâtının ba
kım ve tamiri için bu tertibe 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

33. — (752) 3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar: Faslın açık bulundurulması 
gayesiyle bir lira tahsisat konulmuştur. 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1961 malî yılı bütçe teklifinin (A/l) cetveli yekûnu 1960 malî yılı bütçesinin, 50 sayılı Kanun
la yapılan tenzillerden sonraki (A/l) cetveli yekûnuna nazaran 1 541 43,5 lira fazlasiyle 9 251 000 
lira,ve (A/2) yatırımlar cetveli yekûnu ise 646 000 lira fazlasiyle 696 000 lira olmak üzere her iki 
cetvel yekûnu 9 947 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

1961 malî yılı bütçe teklifinin bölüm ve maddelerine konulan ödeneklere ait izahat aşağıda arz 
olunmuştur. 
B. M. 

201 10 Memur aylığı,: 
Bu maddeye konulan 4 867 200 lira ödeneğin; 

3 589 200 lirası, kanuni kadroya göre hesabedilen 1 senelik aylık tutan, 
533 000 lirası, Teadül Kanunu hükümlerine göre kadrolarında üst derece alanların 

maaş farkları, 
745 000 lirası, memur aylıklarına yeni yılda kademeli olarak yapılacak zammın Ma

liye Bakanlığınca hesaplanan karşılığı olup toplamı, 

4 867 200 liraya baliğ olmaktadır. 
201 20 Açık aylığı : 

Lüzumunda münakale suretiyle ödenek temini maksadiyle 1 lira konulmuş
tur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
Bu bölüme konulan 733 000, lira, bağlı (P) işaretli, cetvel mucibince hiz
metlilerin bir senelik kadro ücretleri ve 1961 yılında yapılacak zamların 
tutarıdır. 1960 yılı bütçesine nazaran mevcut 142 000 lira fazlalığın müf
redatına gelince : 

28 800 Lirası, Başkabanlıştan tebliğ olunan 8 . 8 . 1960 tariMi ve Zat ve Yazı 
işleri Umum Müdürlüğü 7 - 2152 sayılı yazının 1 nci maddesi mucibince 
Sayıştay memur ve hizmetlilerine ısıcak öğle yemeği yedirilmek.üzere tesis 
edilecek yemekhanede çalıştırılması zaruri 2 aşçı, 2 hademe ve 2 bulaşık
çının bir yıllık ücretleri tutarı, 



- 1 0 

14 400 Lirası, mezkûr yazının 2 nci fıkrası mucibince Sayıştay mensuplarının 
kesif olarak oturdukları yerlerden daireye ve daireden oturdukları yer
lere sabah ve akşam taşınmaları için ihdas olunacak otobüs servisinde ça
lıştırılması gerekli 2 şoförün bir yıllık ücretleri karşılığı. 

19 200 Lirası Sayıştay'da öteden beri açık bulunan memuriyetlere 1959 yılı için
de yeni tâyinler yapılması dolayısiyle memur sayısında % 20 nin üstünde 
bir artış meydana geldiği cihetle mevcut 40 odacı ile daire hizmetlerinin 
görülmesinde zorluk çekilmekte olduğundan işbu artışla mütenasibolarak 
kadroya ilâvesi zaruret haline gelen 8 odacının (bir senelik ücretleri tutarı, 

4 200 IÜrası, dairenin normal evrak işleri eski yıllara nispetle çoğaldığı gibi 5999 
sayılı Kanun mucibince yapılmakta olan mahallî tetkik sahası çok geniş
lemiş ve Ibuna muvazi olarak Evrak Müdürlüğü servisinin işleri de 2 mü-
vezzi ile idare edilemiyecek derecede artmış bulunduğundan kadroya ilâ
vesi gerekli 1 müvezzinin bir yıllık ücreti, 

4 800 Lirası da senelerden beri daireye iyi hizmet etmekte olan ve umumen ya
pılmış olan artış dışında 4 senedir aynı ücreti alan ve bu sene de bir ar
tırma yapılmadığı takdirde 5 sene müddetle aynı ücrette kalacak olan 5 
hizmetliye birer miktar zam yapılması zaruri görülmüş ve bu maksatla 
kalorifercinin 500 lira olan aylık ücretinin 100 lira zammiyle 600 liraya, 
şoförün 700 lira olan aylık ücretinin 100 lira zammiyle 800 liraya, 1 tas-
nifçinin 400 lira olan aylık ücretinin 50 lira zammiyle 450 liraya, laboran
tın 350 lira aylık ücretinin 50 lira zammiyle 400 liraya ve Daire Müdürü
nün 600 lira olan aylık ücretinin 100 lira zammiyle 700 liraya çıkarıl
ması teklif edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

71 000 Hizmetli ücretlerine yeni yılda kademeli olarak yapılacak zammın Maliye 
Bakanlığınca hesaplanan karşılığı, 

142 400 Yekûn. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Bu bölümden idare edilmekte olan Sayıştay Meslek Kursu, 1961 yılında, sadece 
bir buçuk ay faaliyet gösterecek olup bu yıl içinde kurstan geçmemiş murakıp mu
avini sayısı cüzi bir miktara ineceği cihetle artık kursun devam ettirilmesi mümkün 
olamıyacağmdan. bu bölüme 1960 yılma nazaran 6 750 lira noksariiyle 4 050 lira öde
nek teklif edilmiştir. 

Çocuk zammı : 
1960 yılındaki ödenek aynen teklif edilmiştir. 
Doğum yardımı : 
Geçen yıl olduğu gibi 6 000 lira ödenek konulmuştur. 
ölüm yardımı : 
1960 yılındaki ödenek aynen konulmuştur. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : • * 
Bu bölüme, icabında münakale suretiyle ödenek temini maksadiyle 1 lira konulmuş
tur. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Tünkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur aylıklariyle hizmetliler ücretlerinin yekûnu üzerinden % 7,5 hesabiyle 359 250 
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lira ikarşılık hesaplanmış ve buna 1961 yılında maaş ve ücretlere yapılacak zam dola 
yısiyle Mıaiiye Bakanlığınca hesaplanan 49 025 liranın ilâvesiyle ceman 408 275 lira 
tahsisat konulmuştur. 
6736 ve 7241 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenek : 
Bu bölümden teklif olunan 1 189 800 lira, 'kadroya göre ödenmesi gerekli ödeneğin 
bir senelik tutarıdır. 
Muhasebe makinaları servisinde mesai saatleri haricinde çalıştırılacaklara verilecek 
ücret : 
1960 yılındaki ödenek aynen konulmuştur. 

10 Kırtasiye : 
Dairenin 1961 malî yılı kırtasiye ihtiyacını karşılamalk üzere geçen yıl olduğu gibi bu 
bolüme 35 000 lira ödenek konulmuştur. 

20 Döşeme : 
Bu bölüme, 1960 yılma nazaran 45 000 lira fazlasiyle 50 000 lira ödenek teklif edil
miştir. Bu miktarın 45 000 lirası, ihdas olunacak yemekhane için lüzumlu çatal, &a-
Şilk ve tabak gibi yemek takımlarının ve masa, sıra, sandalya gibi çeşitli yemekhane 
eşyanın mubayaa bedeli, 5 000 lirası da 1961 yılında alınması zaruri bulunan bir 
kısım eşyanın bedeli ile dairede mevcut döşemelerin tamir, cila ve idame giderlerinin 
karşılığıdır. 

30 Demirbaş : 
Bu bölüme, ıgeçen yıl bütçesinde 50 sayılı Kanunla yapılan tenzilden sonraki mikta
ra nazaran 10 000 lira daha noksaıiyle ve mubayaası zaruri demirbaş eşya bedelleri
nin ve mevcut demirbaş eşyanın tamir, bakım ve idame giderlerini karşılamalk üzere 
35 000 lira ödenek konulmuştur. 

40 öteberi giderleri : 
Dairenin şehir suyu, içme suyu, resmî ilânlar ücreti, temizlik malzemesi, muhasip 
hesaplarına ait evrakın mahzenlere nakli ve bunların muhafaza ve sevkı için lüzumlu 
sicim, kaneviçe, çuval ve sair çeşitli giderlerle pasif korunma ve yangına karşı ko
runma tedbirlerinin gerektireceği ve bunlarla ilgili sair giderler karşılığı olarak geçen 
yıl olduğu gibi 30 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma: 
Elektrik cereyan bedeli ile donanma ve tesisat giderleri ve ampul bedeli olarak 
geçen yıl olduğu gibi 27 500 lira ödenek kounlmuştuv. 

60 îsitma : 
1961 yılı için Türkiye Eömür Satış ve Tevzi Müessesesinden satınalmacak 400 ton 
linyit kömürü ile odun bedeli ve bunların nakil ve istif giderleri karşılığı olarak 
geçen yıl olduğu gibi 53 000 lira Ödenek teklif olunmuştur. 
Basıh kâğıt ve defterler : 
Bu bölüme konulan 120 000 lira ödeneğin 20 000 lirası dairenin normal basılı 
kâğıt ve defter ihtiyacı ve 100 000 lirası da Muhasebe Makinaları Servisinde kulla
nılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden satınalınacak fijş kartlarının ve bu servisin 
ihtiyacı olan basılı kâğıdın mubayaa bedeli karşılığıdır. 

10 Posta ve telgraf ücreti : 
Geçen yıl olduğu gibi bu tertibe 40 000 lira konulmuştur. 

20 Telefon giderleri : -
Geçen yılın 50 sayılı Kanunla yapılan tenzilden sonraki miktarı olan 15 000 lira 
aynen konulmuştur. 

e 
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308 Giyecekler : 
(D) cetvelinde bulunan hizmetlilerden bir kısmına verilecek birer takım elbise, 
birer çift ayakkabı, gocuk ve iş gömleği bedellerini ve bir de hizmetlilere verilen 
paltoların miadı dolduğundan 1961 yılında verilmesi iktiza eden palto giderlerini 
karşılamak üzere ve geçen seneye nazaran 24 455 lira fazlasiyle 49 455 lira ödenek 
teklif olunmuştur. 

307 10 Sürekli görev yolluğu : 
1960 yılındaki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : 
Geçen yıl okluğu gibi 4 000 lira konulmuştur. 

30 Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve muavinlerin yolluğu : 
Taşra tetkikat programın n her sene bir miktar daM genişletilerek n^urakabenin daha 
şümullü ve verimli bir hale getirilmesi zaruri bulunduğundan 1960yılifta nazaran 
300 000 lira fazlasiyle 1 300 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

40 Yabancı memleketler yolluğu : 
Lüzumunda münakale yoliyle ödenek temin edilmek üzere 1 lira teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yollukları : 
Hasta memurların tedavi giderlerini karşılamak üzere ' 19*60yyılına nazaran 5 000 lira 
fazlasiyle 30 000 lira teklif olunmuştur. 

309 10 Başkanlık otomobili işletme giderleri : 
Geçen yıl olduğu gibi 3 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12 Başkanlık otomobili onarma, giderleı i : 
1960 yılındaki 3 000 lira aynen konulmuştur. 

21 Merkez /bağıtları işletme- giderleri : 
Sayıştay memur ve hizmetlilerinin kesif olarak oturdukları semtlerden daireye ve dai
reden oturdukları yerlere taşmmal mnda kullanılacak 2 aded otobüsün bir yıllık işlet
me giderini karşılamak üzere bu tertibe 34 285 lira ödenek konulmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma giderleri : 
Otobüs servisinde kullanılacak 2 otobüsün bir yıllık onarma giderlerini karşılamak üze
re 7 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

403 Temsil giderleri : 
Yerli ve yabancı misafirleri ağırlama ve temsil giderlerinin daha tasarrufla idaresi mak
sadiyle bu bölüme geçen yıla nazaran 500 lira nofesaniyle 1 000 lira ödenek teklif 
olunmuştur. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

451 20 Başka her çeşit giderler : ^ ' " ; " ' " i * x * ' " ' " ' * :" ; ~ * * *e ' ' ' * 5 ' ' " • " ' 
Sayıştay]?, ilgili mevzuatın <murakıplerin elinde toplu bir halde bulundurulması lü
zumlu. görüldüğünden bu ihtiyacı temin maksadiyle bastırılması düşünülen kitap 
vo yönetımeliklerin tabı ücretini ve daire mücellithanesine lüzumlu çeşitli malzeme 
bedellerini karşılamak üzere bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 13 500 lira ödenek 
'konulmuştur. 

456 Düşünülmiyen masraflar : 
Bütçenin tanzimi sırasında düşünül miyen giderler karşılığı olarak geçen yılda ol
duğu gibi 1 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

479 Muhasebe makinalarinm her türlü bakım ücret ve giderleri : 
Makina şubesinde kullanılma'kta olan muhasebe ve istatistik makinalarinm bakım 
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ve bu makinalara lüzumla çeşitü malzeme ve parçaların mubayaa bedeli olarak ge
cen yıl olduğu gibi 40 000 lira ödenek konulmuştur. 
Gecen yıl borçlan : 
Lüzumunda münakale suretiyle ödenek temin edilmek üzere (.1) lira konulmuştur. 
Eski yıllar borçları : 
Lüzumunda münakale suretiyle ödenek temin edilmek üzere 1 lira teklif edilmiştir. 
Çeiştli yardımlar : 
Odacı, kapıcı ve kaloriferci ve emsali hizmetlilere hastalık, ölüm ve doğum gibi hal
lerde yapılacak yardımı sağlayan bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira öde
nek teklif edilmiştir. 
Sayıştay Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına yardım : 
Sayıştay memur ve hizmetlilerine sıcak öğle yemeği verilmek üzere ve Başbakan
lığın'8 8 . 1960 tarihli ve 7 - 2152 sayılı yazısı ve merbutu Maliye Bakanlığının 
30 . 7 . 1960 tarihli ve 114404 - 31/8119 sayılı yazıs ıüaki esaslara göre hesa'; an
mak suretiyle 58 130 lira ödenek tekliK edilmiştir. 

YATIRIMLAR 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Dairenin muhtelif mütemadi bakım ve tamir giderleri karşılığı olarak geçen yıl ol
duğu gibi 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar : 
Sayıştay binasında memur ve hizmetlilere sıcak öğle yemeği yedirmek iqin Meclis 
bahçesi içinde inşa ettirilecek mutfak ve yemekhane için 326 000 lira ödenek ko
nulmuştur. Bilcümle mutfak ve yemekhane tesisleri de bu bölümden karşılana
caktır. 
Satmalmacak muhasebe makinaları malzeme ve yedek parçaları : 
Makina şubesi için lüzumlu ve Amerika'dan mubayaası muktazi çeşitli yedek par
çaların mubayaa bedelleriyle nakliye, Gümrük Resmi ve sair giderler karşılığı ola
rak geçen yıl bütçemize konulmuş bulunan 120 000 liralık ödeneğin 50 sayılı Ka
nunla mevkuf tutulmuş olması sebebiyle mubayaa yapılamamış olduğundan mezkûr 
şubenin devamlı olarak çalışabilmesi için lüzumlu parçaların 1961 malî yılında sa-
tınalmmasını temin mâksadiyle tekrar 120 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
237 sayılı Kanun' gereğince satmalınacak taşıtlar : 
Memur şehri olan Ankara'da muayyen tarifeli vesaitin kifayetsizliği sebebiyle, Sa
yıştay memur ve hiznıetlilerinin, z\ manında vazifeleri başında bulundurulmalarını 
temin için kanunun 7 nci maddesinle bahşolunan imkandan istifade edilerek dağı
nık semtlerde oturan rft erittir ve' h^metlilerimizin üç istikamette merkezîleştirilerek 
3 otobüs işletilmesine lüztım ve zai*ıtre;t:buliiiıdüğıı tesbit'edilmiştir. Bu ihtiyacın 
300 000 lira ödenekle karşılanması mümkün olacağı hesaplanmış ise de bütçe zaru
reti dolayısiyle bu yıl 2 otobüs alınması ve üçüncüsünün gelecek yıl temini göz-
önüne alınarak yeni açılan bu bölüme 2 otobüs bedeli olarak 20Ö 000 lira ödenek 
konulmuştur, , . . . . . ' . 
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BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık 1981 yılı bütçesi, geçen yıl bütçesinin 50 ve 51 sayılı kanunlardan sonraki duru
muna nazaran 1 523 985 lira fazlası ile 25 857 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Buna göre yapı
lan zam ve tenzillerin taallûk eylediği fasıl ve maddelerle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir: 
Hizmetlerin ifasına yeteceği tahmin edilen ve hareket kaydetmiyen diğer fasıUardaki tahsisat 
geçen yılın aynı teklif olunmuştur. 

F. M. 

101 1,1 Başbakan tahsisatı: 
Aylık tahsisat 1 500 lira hesıâbiyle dört aylık tutarı olan 6 000 lira konmuştur. 

12 Devlet Bakanları tahsisatı : 
Üç Devlet Bakanının, aylık 1 000 ner liradan bir yıllık tahsisatı olarak teklif olun
muştur. 

13 Basın - Yayın ve Turizm Bakanı tahsisatı : 
Koordinasyon Bakanlığı kaldırılmış olması hasebiyle buna ait on iki bin liralık tah
sisat çıkarılmış, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı tahsisatı olarak 12 000 lira teklif 
edilmiştir. 

201 10 Memurlar maaşı : 
Teşkilât kanunları gereğince kadrolar tutan yekûnu ile 459,8 sayılı Kanun hükmüne 
tevfikan bir ve iki üst derece almakta olan memurların maaş tutarları ve 107, 108, 
136, 160 sayılı kanunlarla eklenen karoların karşalığı ve son yapılan zamlar dolayı 
siyle bu tertibe geçen yıla nazaran 900 000 lira fazla teklif olunması zaruri görül
müştür. .. 

20 Açık maaşı : 
Açık maaşı almakta bulunan esbak Müsteşar •Danıştay Başkanlığı Daire Başkanlığına 
intihap buyrulmuş olduğundan tahsisat teklifine lüzum kalmamıştır. Ancak faslın mu
hafazası zaruretiyle bir lira teklif okınmuştur. 

20* Hizmetliler ücreti : 
Atom Enerjisi Genel Sekreterliği için 350 şer lira ücretli iki hademe ile 700 lira 
ücretli bir şoför kadrosunun ve İstanbul'daki Atom Reaktörü için 42, Devlet Per
sonel Dairesi için 22 aded kadronun ilâvesinden ve Levazım Müdürlüğü 600 lira üc
retli baş/dağıtıcı kadrosunun 700 lira raya çıkarılması dolayısiyle ilâve edilen bu kad
roların tutarı ile son yapılan zamlar dolayısiyle geçen yıla nazaran 568 200 lira fazla 
teklif olunmuştur •• \... 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu miktar tahsisatın kâfi geleceği tahmin edilmiş uluduğundan geçen yıla nazaran 
600 lira noksaniyle 288 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
önümüzdeki yıl yardımcılarından sarfınazar edilerek yalnız iki Atom mütehassısının 
getirilmesi düşünülmekte olduğundan bunların asgari olarak ayda 500 dolar ile ge
tirilebileceği, bu hesaba göre ihtiyaçtan fazla olan 50 000 lira noksaniyle teklif edil
miştir. 

206 20 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince vukuuna tâbi bir ödeme olması hasabiyle geçen yıla 
nazaran 100 lira fazlasiyle 3 500 lira olarak tahsisat teklif olunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C, Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
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Maaş ve ücret fasılları tahsisat yekûnlarının % 6,5 hesabiyle tu tan olup geçen yıla 
nazaran fazla konması bu kanuni icaptan ileri gelmiş bulunmaktadır. 
160 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince verilecek tahsisat : 
160 sayılı Kanun gereğince, Devlet Personel Heyeti Başkanı ve üyeleriyle genel sek
reterlerine ayda 800 lira hesabivle bir yıllık tahsisat tutarı olarak konulmuştur. 

21 Döşeme : 
Geçen yıla nazaran 10 000 Ura noksanı ile teklif olunan 40 000 lira' tahsisatın kâfi 
geleceği tahmin edilmiştir. 

31 Demirbaş : 
Bu tertibe konulan 32 000 liranın kâfi geleceği tahmin edilmiş olduğundan geçen 
yıla nazaran 8 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

42 Millî Savunma Yüksek Kurulu öteberi masrafları : 
İdarenin içme suyu, süpürge, yer tavan fırçaları gibi temizlik malzemesi tedariki 
için mevcut tahsisat kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından bu miktar artırılmıştır. 

51 Aydınlatma : 
Sarfiyatın seyrine göre mevcut tahsisatın kâfi gelmiyeceği tahmin edilmiş olmakla 
ihtiyacın karşılanması zaruretiyle bu miktar artırılmıştır. 

52 Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma masrafları : 
Bürolarda istihlâk edilen her çeşit cereyan bedeli ve ampul ve tesisatın icabettirdi-
ği tamirat karşılığı olarak konmuş bulunan tahsisat kâfi gelmediğinden önümüzdeki 
yıl ihtiyacının temini için bu miktar fazla konmuştur. 

61 Isıtma : 
istanbul'da bulunan A|rşiv Genel Müdürlüğünün 17 ,9 .1960 tarih ve 618 sayılı yazı-

geçen yıl tahsisatı kifayet etmemiş olduğundan bu zaruretle 
olunmuştur. 

62 Millî Savunma' Yüksek Kurulu ısıtma masrafları : 
Teshin için lüzumlu elan kömür, odun gibi yakacak maddeleri mubayaası ve bun-

için yapılan hesaba göre 1 000 lira fazla tahsisata ihtiyacola-
teklif olunmuştur. 

11 Başbakanlık (Kira bedsli) : . 
Başbakanlık Atom Enerjili Komisyonu için geçen yıl tahsisatı müsait bir bina tutul
masına kâfi gelmediğinden bu maksatla 90 000 lira ve Devlet Personel Dairesi için 
kiralanacak binaya aidolmak üzere 70 000 lira ki ceman 160 000 lira teklif edilmiştir 

13 Millî Savunma Yüksek Kurulu (Kira bedeli) : 
Kira karşılığı olarak geçen yıla nazaran 100 lira noksaniyle tekliÜ olunmuştur. 

11 Başbakanlık (Giyecekler) : 
Geçen yıla nazaran 200 lira noksaniyle teklif olunan 69 000 liranın kâfi geleceği tah 
min olunmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğince yabanın memleket'^ere bû sene daha 
az miktarda personel gönderilmesi uygun görülmüş, bu, maksatla 83 000 lira nok
saniyle teklif olunmuştur. 

20 tşçi gündelikleri : 
Piyasa matbaalarının günün şeraitine göre yevmiye ve ücret vermeleri' sebebiydi* 
matbaamızdaki kalifiye işçilerini muhafaza edebilmek ve işiten ayrılanların yer
lerine de aynı yevmiye ile aynı evsafta yerine koymak müşkülâtı ile karşılaşılmakta 
bulunulduğundan bu mahzurların bertaraf edilmesi zaruretiyle *fazla teklif edil 
meşine lüzum hâsıl olmuştur, 

siyle vâki işarına göre 
fazla konulması teklif 

larm nakliye ücretleri 
eağı anlaşılmakla fazla 
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30 Diğer işletme ve yönetim masrafları : 
Bu tertipten kuvvei muharrike, mürekkep, tenvir, iş elbiseleri ve işçi sigorta prim
leri ihtiyarlık sebebiyle çalışamaz hale gelen işçilerin kanuni tazminatları ve sair 
idare masrafları ödenmekte olup mevcut tahsösat kâfi gelmediğinden bu zaruretlV 
fazla teklif olunmuştur. 
ör tülü tateiJsat : 
Geçen yıl bu tertibe konulan tahsisatın kâfi gelmemeni üzerine 69 sayılı Kanunla 
ilâve tahsisat alınmış olduğundan bu zaruretle geçen yıl bütçesine nazaran 4 000 000 
lira fazlasiyDe teklif olunmuştur. 

12 Atom Enerjisi Komisyonu satmalnıa ve abone : 
Bu miktar tahsisatın kâfi geleceği tahmin edilmiş oldulundan geçen yıla nazaran 
10 000 lira nofcsaniyle teklif olunmuştur. 

22 Atom Enerjisi Komisyonu başka her çeşit masrafları : 
Bu sene tercüme ve telif edilen 'eserler yayın talimatı gereğince bin nüshadan- aşağı 
olmamak üzere komisyonca bastırılacağından her birinin vasati ücreti 4 000 lira 
kabul edilmekte ve on kitap bastırılacağına göre 40 000 liraya ihtiyacolacağı anla
şılmış ve bu sebeple fazla konmuştur. 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketle re gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ve Atom sahasındaki bilgilerini artırmak 
üzere .muhtelif memleketlere 15 kişinin gönderilmesi ve geri gelecek olan 15 kişinin 
yolluklarını karşılamak üzere 123 000 liraya ihtiyacolacağı hesaplanmış olduğundan 
geçen yıla nazaran fazlası olan 92 000 lira noksan konmuştur. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen yıl bütçesine konulan tahsisat aynen teklif olunmuş isede, geçen yıl tahsisatı
nın 25 000 lirası 50 sayılı Kanunla mevkuf tutulmuş olmasından fazla görülen 25 000 
lira bu sebepten ileri gelmiş bulunmaktadır. 
Memur ve ımüstahdemlerin öğle yemeklerine yardım : 
Bir yıl içinde yemek verilecek gün 253 olarak tesbit edilmiş ve beher yemek 75 ku
ruştan 208 memurun % 60 şı olan 125 memur için bir senelik yemek bedeli olarak 
konulmuştuı*. 
İstimlâk ve satmaktı a masrafları : 
Atom Enerjisi Komisyonuna aît yaptırılacak pompa istasyonunun yeri ile diğer 
masrafları karşılığı olarak bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 
Matbaa için alınacak makina alet vo malzeme : 
1961 yılı içinde .getirilecek malzeme meveud olmadığından geçen seneye nazarat; 
30 000 lira noksanı ile teklif olunmuştur. 
Reaktör, lâboratuvar ve radyo izotop .merkezleri tesis ve bilûmum masrafları : 
İstanbul'da Küçükçekmece'de inşa edilmekte olan Atatürk Reaktörü Mütaahhidi 

* AMF firmasiylö yapılmış olan mukaveleye göre inşaat ve ödemeler 1961 yılma si
rayet etmekte olması hasebiyle 1961 yılında ödeneceğe tahmin edilen miktar ile 
diğer tesislere ve üniversitelere yapılacak yardımlarla sair melhuz masrafları karşıla
mak üzere 9 532 800 liranın kâfi geleceği tahmin edilmiş olduğundan 4 017 200 lira 
noksan teklif edilmiştir. 
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Danıştay Başkanlığı 

Danıştay Başkanlığı 1961 yılı bütçesi, geçen yıl bütçesinin 50 ve 51 sayılı kanunlardan son
raki durumuna nazaran 393 035 lira faziasıyie 5 442 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Buna 
göre yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği taşıl ve maddelerle mucip sebepleri aşağıda gös
terilmiştir. 

Hizmetlerin ifasına yeteceği tahmin edilen ve hareket kaydetmiyen diğer fasıllardaki tahsisat 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
F. M. 

201 10 Memurlar maaşı : 
1 Mart 1961 tarihinden itibaren maaşlara^ yapılacak zammı karşılamak maksadiyle 
bu fasla 498 600 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
Dâva dosyalariyle bunlara ait ilâmların ve bilcümle mukarreratın muhafaza edil
mekte olduğu Arşiv dairesi 1960 yılında ilâve tesislerle tevsi edilmiştir. Dairelerin 
çalışmalarında sürati temin bakımından müsbet tesirleri aşikâr olan arşivin tasnif e 
tertibi için bu işlerde ihtisası bulunan bir memurun istihdamı zaruri görüldüğünden, 
(D) cetveline 1 100 lira ücretli bir arşivist kadrosunun ilâvesi cihetine gidilmiştir. 
Bu sebeple ve 1961 malî yılında Veretlere yapılacak zam dolayısiyle 52 200 lira faz
lasiyle teklif olunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fikrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

-Maaş ve ücretlere yapılacak zaml-ır dolayısiyle 31 235 lira fazlasiyle talebedilmiştir. 
301 10 Kırtasiye : 

7354 sayılı Kanunla teşkilâtın tevsii nden sonra müterakim dâvalar süratle intacedü-
mekte ve tebligatları yapılmakta oi uğundan kırtasiye sarfiyatı da buna muvazi ola
rak artmaktadır. Yalnız özel numıı nesine göre yaptırılacak 25 000 aded dâva dosya 
gömlekleri için 10 000 liraya ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, mevcut idari daireler
den bir 'kısmına da dâva dairesi vazifesi verilmiş bulunduğundan sarfiyat daha da 
f azlalaşacaktır. Nitekim bu i'asla m avzıı 25 000 liralık tahsisat Ekim ayında tamamen 
sarf edilmiş ve 5 000 liralık .aktarma lüzumu hâsıl olmuştur. 
Buna binaen, mevcut 25 000 lira ık tahsisatın 30 000 liraya ç karılması teklif edil
miştir. 

20 Döşeme : 
Teşkilâtın tevsii dolayısiyle geçen j ı l bütçesiyle alınan 150 000 liralık, tahsisatla dö
şeme ihtiyacının mühim kısmı karşılanmıştır. 1961 yılında satmalmacak bir kıs m 
mefruşat ile mevcutlarının tamir masraflarını ödemek maksadiyle bu fasla 140 000 lira 
noksaniyle 10 000 lira tahsisat verilmesi istenmektedir. 

30 Demirbaş : 
Keza 1960 bütçesiyle alman 50 000 lira ile lüzumlu demirbaşların mühim kısmı te
min edilmiştir. Bir miktar çelik dosya dolabı ile bir aded kasa temini ve mevcut yazı 
masaları ile diğer demirbaşların tamiri masraflar nı karşılamak maksadiyle bu fasla 
geçen yıla nazaran 40 000 lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulması teklif edil
miştir. 

301 50 Aydınlatma : 
Elektrik istihlâkinde âzami tasarrufa riâyet edildiği halde, mevcut 15 000 liranın ce
reyan bedeli ile ampul ihtiyacını karşılıyamadığı görüldüğünden 2 000 lira fazlasiyle 
talebolunmuştur. 
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Isıtma : • 
Kaloriferin geçen yıllardaki kömür ve odun sarfiyatına, göre 35 000 lira hizmetin ifa
sına kifayet edeceği anlaşıldığından 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Teşkilâtın tam kadro ile çalışması ve müterakim işlerin süratle çıkarılması dolayısiy-
le resmî defter ve formül ihtiyacı artmış bulunmaktadır. Diğer taraftan Devlet Mat
baasında bastırılmakta olan resmî defter ve formüllerin, bu matbaanın işlerinin çok
luğu dolayısiyle hariçte para ile bastırılması icabettiğinden, kifayet etmiyeceği aşikâr 
olan 15 000 liradan ibaret tahsisat 5 000 lira, fazlasiyle 20 000 lira olarak talebedil-
miştir. 
Telefon masrafları ; 
Geçen yıl bütçesiyle verilen 50 000 liralık tahsisattan bir aded dahilî telefon santrali 
alınmış ve lüzumlu tesisat yaptırılmıştır. Bu yıl mevcut telefonlarla santrale bağla
nan direkt telefonların mükâleme ve abone ücretlerini (karşılamak maksadiyle 40 000 
lira noksaniyle 10 000 lira tahsisat konulması teklif edilmektedir. 
.Giyecekler : 
Mevcut müstahdemlere geçen yıla nazaran daha az miktarda palto verileceğinden 
4 000 lira noksaniyle teklif ledilmiştir, 
5498 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Teşkilâtın tevsiinden sonra münhal kadrolar doldurulduğundan mevcut 15 000 lira
nın memurların tedavi masraflariyle harcırahlarına kifayet etmiyeceği sarfiyatın sey
rinden anlaşılmaktadır. Bu sebeple 5 000 lira fazlasiyle talebolunmuştur. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceiklerin harcırahları 
ile baştea her çeşit masrafları : 
Görgü ve bilgisini artırmlk maksadiyle Fransa Devlet Şûrasında staj görmek üzere 
Paris'e gönderilecek bir elemanın harcırahı ve maaşı ile talebe tahsisatı arasındaki 
farkı karşılıyabilmek için 15 000 liraya ihtiyacolduğundan, geçen yıla nazaran 5 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Danıştay memur ve müstahdemleri biriktirme ve yardımlaşma Sandığına (memur 
ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda buiunmak için) : 
Evleri daireye uzak semtlerdeki bir kısım az maaşlı memurlarla müstahdemlerin öğ
le yemekleri masraflarına yardım maksadiyle ihdas olunan bu fasla 18 000 lira tah
sisat konulması talebolunmuştur. 
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İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi, geçen yıl bütçesinin 50 ve 51 sayılı 
kanunlardan sonraki durumuna nazaran 490 735 lira fazlası ile 13 921 000 lira olarak tesbit edil 
mistir. Buna göre yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği fasıl ve maddelerle mucip sebepleri 
aşağıda gösterilmiştir. Hizmetlerin ifasına yeteceği tahmin edilen ve harelket kaydetmiyen diğer 
fasıllardaki tahsisat geçen yılın aynı olarak teKİif olunmuştur. 

Açıklama 
F. M. 

201 10 Merkez memurları maaşı; 
5629 sayılı Teşkilât Kanununa ekli kadroların senelik tutarı 1 07.8 000 liradır. 1961 
bütçesinde bu miktar esas alınmıştır. 4598 sayılı Kanunun hükümlerine tevfikan 
kadroları dâhilinde bir veya iki üst derece alan memurların üst derecelerinin fark 
yekûnu 106 800 liradır. 1961 yılı içinde aynı kanun gereğince üst derece alacakla
rın derece farkları tutarı 14 650 liradır. Yapılan 220 000 liralık zamla geçen yıla na
zaran 199 300 lira fazlasiyle "1 420 250 lira tahsisat konmuştur. 

202 Hizmetler ücreti : 
Bu fasıla geçen yıla nazaran 348 000 lira fazlasiyle 3 249 000 lira teklif edilmiştir. 
Yalnız 456 aded olan (D) cetveli kadrosu 455 aded kadroya düşürülmüştür. Sebebi 
ise yüksek ziraat mühendisi bir teknisiyene 4/12874 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 1 750 liralık kadro ihdas edilmiş, buna mukabil 1 250 liralık bir kadro ile 500 li
ralık bir kadro düşülmüştür. Fazlalığın sebebi Maliyece verilen ek tahsisattan ileri 
gelmektedir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
23 Ekim 1960 tarihinde yapılan Nüfus sayımına ait 27 800 000 soru kâğıdının ve 
1961 yılı içinde yapılması gereken Ziraat Sayımının soru'kâğıtlarının katlanıp, işlerin 
makin a dairesine intikal ettirilmesi 1961 yılında Dairemizi çok büyük hacımda işler
le karşı karşıya getirecektir. Sayını neticelerinin işlenip zamanında istifadeye arz 
edilebilmesi her şeyden önce, işlemlerin süratle malkinalara intikal ettirilmesine bağ
lıdır. Geçici personelle tasviye edilecek iş hacmi sabit bulunması sebebiyle bu işlerin 
fazla sayıda elemanla süratle tasfiye edilmesinin daha doğru olacağı düşüncesi ile (E) 
cetveli kadrosu mahiyetinde olmak üzere geçen yıla nazaran 30 aded fazlalıkla 155 
kadro talebedilmesi uygun mütalâa edilmiştir. Bu duruma göre bu fasla geçen yıla 
nazaran 676 250 lira fazlasiyle 963 500 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Bu fasla geçen yıla nazaran 137 300 lira fazlasiyle 169 800 lira teklif edilmiştir. Faz
lalığın sebebi şudur : 1960 Nüfus ve 1961 Ziraat Sayımları dolayısiyle bütün Dünya 
İstatistikçilerinin gözü memleketimizde olması sebebiyle, işbu sayımlar neticelerinin 
hatasız yapılabilmesi gayemiz olacaktır. Bu maksatla ileri milletlerin sayımın netice 
«İma ve samling usullerini tatbik etmek üzere 1961 yılında teknik, iktisatçı ve örnek-
lemeci olmak üzere üç ecnebi uzmanın memleketimize getirilmesine teşebbüs edilmiş
tir. Bu uzmanlara aşağıda gösterilen ücretler verilecektir. 
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Ücreti Adedi Yıllığı 

Ecnebi uzman 4 050 3 145 800 
Ecnebi uzman yardımcısı personeli 2 000 1 24 000 

169 800 
206 20 Doğum yardımı : 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 100 lira eksiği ile 2 500 lira teklif edilmiştir. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncıı maddeleri ve 

6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası gereğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler : 
Bu fasla geçen yıla nazaran 32 719 lira fazlasiyle 300 500 lira teklif edilmiştir. Faz
lalığın sebebi Maliyece maaş ve ücretlere verilen ek tahsisatla alâkalıdır. 

301 10 Kırtasiye : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 10 000 lira eksiği ile 100 000 lira teklif edilmiştir. 
Bu miktar tahsisatla kırtasiye masrafları karşılanabilineceği düşünülmüştür. 

50 Aydınlatma : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Fazlalığın sebebi 1960 yılında yeniden kiralanan binanın aydınlatma masraflarını 
karşılamak üzeredir. 

60 Isıtma : 
Bu madde geçen yıla nazaran 15 00D lira fazlasiyle 90 000 lira olarak teklif edil 
mistir. Sebebi 1960 yılında kiralanar- yeni binanın ısıtma masraflarını karşılamak 
üzeredir. 

304 10 Posta, telgraf ücretleri : 
Bu madde geçen yıla nazaran 20 000 lira eksiği ile 80 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Bu miktar tahsisatla Genel Müdürlüğün muhaberat masrafları karşılanması düşünül
müştür. 

305 Kira bedeli : 
Genel Müdürlüğümüz 1959 yılında Devlet Şûrası binasını tahliye emrini almış bu su
retle önemli bir yer darlığına mâruz bırakılmıştır. 
Diğer taraftan Nüfus ve Ziraat sayımlarının ortaya çıkardığı büyük hacımdaki işlerin 
tasfiyesi maksadiyle 1960 yılı için 95 i üç aylık olmak üzere ] 25 kişilik geçici hizmetli 
kadrosu verilmiştir. 
Üç aylık 95 kişilik kadrolara tâyin yapılmadan çok önce dairemizin, yer kifayetsizli-
liği bakımından çok verimsiz bir mesai yapmak zorunda kaldığı Devlet Bakanımız ta
rafından müşahade edilerek PTT idaresinin hastane yapmak maksadiyle 1960 ve 1961 
yıllarına ait kira tutarlarını peşin vermek suretiyle kiraladığı ve sonradan hastane te
sisinden vazgeçilmesi yüzünden kullanmadığı binanın dairemize devri temin edilmişti. 
Anket işlerinin de süratle tasfiyesi bakımından ayrıca kabarık sayıda yevmiyeli ele
man istihdam eden dairemiz PTT den devren aldığımız binaya rağmen Ankara'nın muh
telif semtlerine dağılmış ve mesken olarak inşa edilmiş 7 binada çok sıkışık bir şekilde 
mesai yapmak zorunda bulunmaktadır. PTT den kiralanan binanın da kirasının karşı
lanabilmesi için geçen seneye nazaran 115 000 lira fazlasiyle 390 000 liralık tahsisat 
teklif olunmuştur. 

307 20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Bu madde geçen yıla nazaran 20 000 lira eksiği ile 110 000 lîra olarak teklif edilmiş-
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tir. Bu miktar tahsisatla Genel Müdürlüğün lüzum göreceği muvakkat vazifelerin ifa 
edilebileceği mülâhaza edilmiştir. 
Ecnelbi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 97 000 lira fazlasiyle 132 000 lira teklif edilmiştir. Se
bebi, 1960 nüfus ve 1961 ziraat sayımlarının icra ve neticelerinin alınmasında dünya ça
pında isim yapmış, teknik, iktisatçı ve örneklemeci üç ecnebi uzman getirilecektir. Bun
ların geliş - gidiş ve memleket dâhilin deki harcırah ve başka masrafları bu maddeden kar
şılanacaktır. Ayrıca 1960 senesinde mesken şartları hakkındaki anketi plânlamak nüfus 
ve ziraat sayımları hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere memleketimizi iki defa ziya
ret etmesi hususunda mukavele yaptığımız Profesör Dr. Edwards Demin g'in bu ziyaret
lerinden dairemiz büyük ölçüde faydalanmış bulunmaktadır. 1961 yılı içinde ziraat sa
yımı yapılması kararlaştınlmLş bulunduğuna göre Deming'in mukavelesinin yenilenerek 
1961 yılında da aynı şartlarla dairemiz için iki seyahat daha yapmalarının lüzumlu ve 
avantajlı olduğu kanaatindeyiz. Binaenaleyh Deming'in bu iki seyahat masrafları ile an
laşma gereğince ödenecek ücreti ve memleket dâhili gezi masrafları da bu maddeden kar
şılanacaktır. 
Taşıt işletme masrafları : 
Bu madde geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 7 500 lira olarak teklif edilmiştir. Faz
lalığın sebebi, Genel Müdürlüğün normal faaliyetlerine 1960 nüfus sayımı dolayısiyk 
kod ve tasnif işlemlerini yapabilmek üzere sayım sandıklarının ayrı iki bina arasında dai
mî taşınması işi ilâve olunmuştur. Dolayısiyle 2 taşıtın işletme masrafları artacaktır. 
Taşıt onarma masrafları : 
Bu madde geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 7 500 lira olarak teklif edilmiştir. Faz
lalığın sebebi, 1951 senesinden beri faaliyette bulunan iki kamyonetin ömrü tabiîlerini 
doldurmuş olmalarından devamlı bakımla kullanılmaktadırlar. Bu bakımdan arabaları 
revizyondan geçirmek zarureti karşısında bu tahsisat talebedilmiştir. 
Çeşitli anket masrafları : 
Bu fasıla geçen seneye nazaran 100 000 lira eksiği ile 800 000 lira teklif edilmiş
tir. istatistik Genel Müdürlüğünün umumi sayımlar dışındaki, şube ve servislerinin 
yapacakları anket ve neticelerinin alınması bu fasıldaki tahsisattan karşılanmaktadır. 
Verilmesi istenen 800 000 lira ile zirai istatistiklerinde yüksek bir sıhhat derecesi 
altında faydalı rakamlar haline sokulması, memleketimiz için çok önemli telâkki edil
mektedir. I. C. A. kanaliyle getirtilmesi lüzumlu gözüken uzmanlardan bir tanesi 
örnekleme metotları ile yaptığımız anketlerin süratle tatbik ve netice almasını sağ-
yaeaktır. Bunun dışında işçi ücretleri, fiyat, ticaret, millî gelir, sanayi istatistikleri 
için taltbik edilecek anketlerin masrafları da bu fasıldan 'karşılanması 5622 sayılı 
Kanun icabmdandır. 
Bundan başka 1961 yıı içinde Başbakanlık Devlet Plânlama Dairesi teşkilâtının çe
şitli istatistikler için dairemizden taleplerde bulunacağı anlaşılmaktadır, işe yarar 
mahiyette olmak üzere ihtiyaca cevap verecek istatistiklerin zamanında istifadeye 
sunulabilmesi jmâkul malî imkânların "sağlanması ile mümkündür. Dairemiz yeteri 
"kadar örnekleme uzmanı temin edebileceğine kaani 'bulunsaydı bugünkü ihtiyaçlar 
muvacehesinde anket talhsisatını 800 bin liranın çok üstünde istemeyi zaruri telâkki 
ederdi. Diğer Devlet dairelerinin önemli ve âcil istatistik ihtiyaçlarına cevap ver
mek maksadiyie konulan anket tahsisatının yeteceği kanaatindeyiz. 
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418 92 Sayımların işleme masrafları : 
1955 yılında nüfus sayımı .yapılmış ve o tarihten 19(60 yılına kadar başka bir sayını 
yapılmamıştır. 
Genel Müdürlüğümüz mevcut imkânları ile bir nüfus -sayımının îjşJerini beş yıldan 
daha kısa zamanda bitirememiştir. Bu yıl yapılan nüfus sayımına ilâveten 1961 yılı 
içinde ziraat sayımı da yapılacaktır. Sanayi ve iş yerleri sayımının 1964 yılına tehi
rine ait düşüncemiz tasvi'bedildiği takdirde bile dairemiz iki büyük sayım' işini çok 
büyük hacimdeki işleriyle karşıkarşıya bulunacaktır. Yer imkânsızlığı bahis ko
nusu olmasaydı 203 ncü fasıl için istenen tahsisatın çok daha fazlasının istenmesi 
zaruri olurdu. Sadece nüfus sayımı ile ilgili işlerin tasviyesinin beş yılda tahakkuk 
ettirilebikliği göz önünde tutulursa çalışma imkânlarımız artırılmadığı takdirde 
nüfus ve ziraat sayımına ait işlerin mâkul bir zaman devresi içinde sona erdirilip 
neticelerinin zamanında istifadeye arz edilmesinin imkânsızlığına kaniiz. Milyon
larca lira sarf etmek suretiyle yapılan sayımlardan gerektiği şekilde faydalanılabii-
mesi ve işlerin uzun müddet sürüncemede kalmasını Önlemek .maksadiyle bu fasıl 
için teklif ettiğimiz 240 000 liranın uygun olduğuna inanıyoruz. 
Dairemizin muhtelif şube ve servislerinin Ankara'nın yedi muhtelif semtine dağıl
mış bulunduğu göz önünde tutulursa sayıları on bini aşacak olan nüfus ve ziraat 
sayımlarına ait soru kâğıtlarını i h iva eden sandıkların devamlı olarak bir yerden 
diğerine nakil zaruretinin bir neticesi olarak 10 000 liralık bir taşıma tahsisatı 
teklif edilmiştir. İhdas edilen bu maddede 250 000 liralık tahsisat yer almıştır. 

94 Ziraat sayımı her çeşit masrafları : 
1960 yılında yapılması kanun icabı olan ziraat sayımının 1961 yılma tehiri dulayı-
siyle 50 ve 51 sayılı kanunlarla 1960 bütçesindeki tahsisatından 5 380 000 lira«ı 
bloke edilmişti. 1960 da ziraat sayımı hazırlıklarına harcanmak üzere 2 101 980 lira 
tahsisatında bırakılmış hundanda ayrıca 620 000 lira Maliye Bakanlığmea başka 
hizmetlerde kullanılmak üzere alıkonulmuştur; 1961 yılında yapılacak ziraat sayımı 
için 3 863 000 lira tahsisat konmuştu*. 

96 Sanayi ve iş yerleri s ayını ı her çeşit masrafları- : . 
.1961 senesinde yapılması icabeden sanayi ve iş yerleri sayınımın tehiri düşünülmekte
dir. Bu bakımdan bu maddeyi muhafaza edebilmek üzere 1 lira tahsisat konmuştur. 
Bu tahsisat geçen yıla nazaran 249 999 lira noksanlık göstermektedir. 

419 Makina fişi, mültiğraf foto ve sair malzeme satın alma masrafları : 
Bu fasla geçen yıla nazaran 370 000 lira eksiği ile 330 000 lira teklif olunmuştur. 
Bu tahsisatla 1961 yılında Teksir Servisimizin malzeme ihtiyaçları temin edilecek, 
ayrıca 1960 da ithal ettiğimiz 20 milyon makina kartının Gümrük, Belediye Resmi 
ve diğer ödenemiyen masrafları da bu- tahsisattan karşılanacaktır. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda oku tulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Bu fasıl yeniden ihdas edilmiş olup, 7 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. Sebebi, 
İstanbul İktisat Fakültesine bağlı İstatistik Enstitüsü ile Ankara İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademesine bağlı olmak üzere kurulması düşünülen İstatistik Enstitüsün
de dairemiz hesabına tahsil yapmayı kabul edecek öğrencilere verilmek üzere ve 
hu maksatla 5 öğrencinin 6 aylık burs ve sair masraflarını karşılamak üzere büt
çemize 7 500 lira tahsisat konulmuş tuı\ 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit masrafları : 
Bu fasla geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 1960 
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yılında Fransa'ya gönderilen iki memura ilâveten 7 memurun daha Amerika'ya gön
derilmesi program altına alınmıştır. Tahsisatın taksimatı aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

7 Memurun Amerika'ya gidiş masrafı (1 kişi 3 950 lira uçak ücreti) 
7 Memurun maaş farkları ortalama 900 liradan yıllık 
1 Memurun Fransa'da maaş farkı (Kasım 1961 sonuna kadar) 
1 Memurun Fransa'dan yurda dönüşü 
8 Memurun Fransa ve Amerika'da bilgi ve görgülerini artırmak mafea-

diyle tahsil, lisan ücreti ve kırtasiye masrafları 

27 650 
75 600 
7 974 
.2 970 

35 806 

150 000 

İstatistik Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine verilecek öğle yemlerinde 
sarf edilmek üzere : 
Bu fasıl yeniden ihdas edilmiş olup, 63 745 lira teklif olunmuştur. Sefbebi, 8 . 8 . 1960 
tarihli Başbakanlığın ve 7/2152 sayılı emirlerine ekli Maliye Bakanlığının 30 . 7 . 1960 
tarih ve 8119/114403 - 31 sayılı yazılarındaki sarahate göre Genel Müdürlüğümüz me
mur ve müstahdemlerine! verilecek öğle yemeklerinde Hükümetçe yapılacak yardımı kar
şılamak üzere 63 745 lira tahsisat istenim ektedir. 
Mubayaa edilecek naikil vasıtası (bedeli olup, Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılmak üze
re : 
Bu fasıla 100 000 lira teklif olunmuştur. Genel Müdürlüğümüz emrinde Tarım Bakan-
lığından muvakkaten alınmış iki araba mevcuttur. Bu arabalar mezkûr Bakanlıkça ge
ri istenmekte olup, iadesi yapılmasa dahi 1951 senesinden, beri serviste bulunmaların
dan dolayı işleme gücünü kaybetmiş durumdadır. 7 ayrı binada toplanmış bulunan Ge
nel Müdürlüğümüz şube ve servislerimin çalışmialarının normal yürümesi işliyen vasıta
lara bağlıdır. Bu bakımdan yapılan nüfus sayıma ile 1961 de yapılacak ziraat sayımı 
tasnif ve neticeleri'nin çalbuk alınabilmesi şubelerarası sayım vesikalarının vaktinde 
nakline bağlanmıştır. Genel Müdürlüğümüze lüzumlu makil vasıtasi'nım temini hususun
da 100 000 liralık tahsisatla ihtivac vardır. 

DİYANET ÎŞLERÎ BAŞKANLIĞI 

F. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Bu tertipteki fazlalığın 48 400 lirası 1598 sayılı Kanunun uya
rınca 1 ve 2 üst derece farkından ve 13 200 lirası da 107 sayılı 
Kanun gereğince alınmış olan bir aded 1 100 lira maaşlı sivil sa
vunma uzmanı kadrosunun yıllık tahsisatının ilâvesinden ve 
82 000 lirası da bu defa yapılan zamdan ileri gelmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Bu fazlalığın 100 500 lira (L) cetvelinden serbest bırakılan 5 
aded 400, 25 aded 350, 20 aded 300 liralık ki ceman 50 aded 
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imam - Hatip kadrosunun serbest bırakılması ile 6 aylık tahsisa
tının ilâvesinden ve 399 148 lirası geçen yıl noksan konulan tah
sisatın ilâvesinden ve 1 218 000 lirası da bu defa yapılan zam-

xdan ileri gelmiştir. 
26 187 202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 

Bu fark 500 lira ücretli şoför kadrosunun 600 liraya çıkarıl ma
sından ve 25 000 lirası "ela bu defa yapılan zamdan ileri gelmiştir. 

50 125 12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Bu fark 200 lira aylık ücretli 125 aded Kuran öğretici kadrosu
nun tasarrufu mümkün görüldüğünden kadrodan çıkarılıp buna 
mukabil 10 aded 300 lira ücretli memur kadrosu ihdas edilmiş 
olup bu kere ücretlilere yapılan zamlar da nazara alınmak sure
tiyle bu tertibe 50 125 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

2 941 129 13 Hayrat hademesi ücreti : 
Bu fark hayrat hademesi kadrosundan yerine maaşlı kadroların 
ikamesi suretiyle hizmet aksatılmadan 250 aded 200 lira ücretli 
kadronun tenzili mümkün görülmüş ve tahsisat tutarı ile diğer 
tertipten tasarruf edilen 299 129 liranın da ilâvesi suretiyle mev
cut hayrat hademesinden 1 500 kişinin birer derece terfiinin sağ
lanmasında ve yine 2 642 000 lirası da bu defa ücretlilere yapı
lan zamdan ileri gelmiştir. 

12 500 203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Başkanlık yayınlarından mühim olanlarının miadlarmı artırmak 
için ciltli olarak satışa arz etmek ve aynı zamanda Başkanlık kü
tüphanesindeki kıymetli eserlerin ciltlettirilmesini sağlamak mak-
sadiyle bir aded 800 lira aylık ücretli ciltei kadrosu ile bir aded 
250 lira aylık ücretli ciltçi çırağı kadrosunun ihdasından ileri gel
miştir. 

10 000 206 12 Vilâyet memurları çocuk zammı : 
Mahallerinden getirilen beyannamelerine nazaran tertibine mev
zuu tahsisatın kifayet etmediği anlaşıldığından 10 000 lira fazla
siyle teklifi zaruri bulunmuştur. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Maaşlı imam - hatiplerin tâyinleri dolayısiyle 2 000 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. 

8 000 32 Vilâyetler memurları "ölüm yardımı : 
Geçen yıl sarfiyatına nazaran 8 000 lira noksanı ile teklifi müm-
küm olmuştur. 

620 40 Yakacak zammı : 
1 500 ve daha fazla rakımlı yerlere yeni tâyinler yapılmış oldu
ğundan 620 lira fazla teklif edilmiştir. 

39*9 614 209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler beyanı yukarda 'belirtilen maaş ve ücret 
tertiplerine yapılan ilâveden ve 80 000 lirası da aylık ve ücret
lerin artırılmış olmasından ileri gelmiştir. 

2 000 22 
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1 250 301 10 Merkez kırtasiye : 
ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşılmakla 1 250 lira fazla teklifi za
ruri görülmüştür. 

45)00 20 Merkez döşeme : 
Bir kısım odalara musam'ba döşenmesi, dolap ve sair lüzumlu gö 
rülen ve 'beyanı fişinde gösterilen mefruşatın mubayaası için dört 
bin lira fazlasiyle teklifi zaruri görülmüştür. 

16 000 30 Merkez demirbaş : 
Merkez dairesi kitaplığı için alınacak kütüphane ile, kardeks do
labı ve yazıhane ile bir aded ses alma makinası bedeli olarak 16 
bin lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1 000 40 Merkez öteberi mıasrafları : 
Temizlik malzemesi, su 'bedeli, bahçe (bakım ve onarım masraflarını 
karşılamak üzere bin lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1 000 50 Merkez aydınlatma : 
Cari yıl sarfiyatına nazaran mevzu tahsisatın ihtiyacı karşılıya
madığı anlaşıldığından bin lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

T 500 302 10 Vilâyetlek kırtasiye : 
Vilâyet müftülüklerine 80 er ve kaza müftülüklerine 25 er liralık 
kırtasiye verilebilmeyi sağlamak üzere 7 500 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

15 000 20 Vilâyetler döşeme ; 
Müftülüklerin hemen ekserisinin mefruşat namına bir şeyleri yok
tur. Bu itibarla 630 müftülük için 60 koltuk, 350 sandalya, 50 do
lap, 100 etejer, 25 sergi alınabilmesini sağlamak üzere 15 bin lira 
fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

10 000 30 Vilâyetler demirbaş : 
Bir kısım müftülük dairelerinin noksan olan ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere, beheri 250 liradan 16 aded yazıhane, 200 liradan 50 
aded kütüphane, 900 liradan 15 aded yazı makinası ile mevcut 
demirbaşların tamirini sağlamak ve yukarda belirtilen demirbaş
ların satmalınmasını temin maksadiyle geçen yıla nazaran 10 000 
lira fazlasiyle bu yıl 30 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

.30 000 50 Vilâyetler aydınlatma : 
Elektrik tarifelerinde yapılan artırma dolayısiyle ihtiyacın geçen 
yılki tahsisatla karşılanması mümkün olmadığından 30 000 lira 
fazlaısiyle teklifi zaruri görülmüştür. 

15 000 303 Basılı kâğıt ve defterler -. 
Merkez ve vilâyetler kayıt, zimmet sicil, defterleri ile, ayniyat 
cetvelleri, tahakkukla ilgili cetvel ve tediye emri ve bordroları 
bastırmak üzere bunlann malzeme ve (baskı bedellerini karşılamak 
üzere geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif 
edilmiştir. 

3 000 304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Cari yıl 'bütçesi sarfiyatına nazaran ihtiyacı karşılıyamadığı gibi 
gelecek yıl bastırılıp dağıtılacak matbuanın şevkini sağlamak 
üzere 3 000 lira fazlası ile teklifi zaruri görülmüştür. 
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5 000 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Ortalama her müftülük için mektup ücreti ile telgraf ücretini 
karşılamak üzere beherine 30 liralık tahsisat verilmesini temin 
maksadiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlası ile bu yıl 25 000 
lira olarak teklifi zaruri görülmüştür. 

1 500 21 Merkez telefon masrafları : 
İhtiyacı karşılıyamadığı cari yıl sarfiyatından anlaşılmakla ge
çen yıla nazaran 1 500 lira fazlası i!e teklif olunmuştur. 

2 500 22 Vilâyetle? telefon masrafları : 
Tarifelerde yapılan zamlar dolayısiyle ihtiyacı karşılıvamadığı 
gibi, 4 vilâyet müftülüğüne telefon konulmasına zaruret görül
düğünden 2 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

24 000 305 11 Merkez kira bedeli : 
Halen Vakıflara ait bulunan. Başkanlık binası ihtiyacı karşılıya
madığı, bu sebeple îmüdür ve memurların, âza ve büro memurla
rının bir arada çalışmak zorunda kalındığı, ilmî çalışmalar için 
müşavere üyelerine oda tahsis edilemediği, yerin kifayetsizliğin
den daire kitaplığının ambarda istif edilmiş kitaplardan farksız 
bir halde bulunduğu ve binaenaleyh ihtiyacı kısmen karşılıyacak 
elverişli ikinci bir dairenin kiralanmasına şiddetle zaruret görül
düğünden geçen yıla, nazaran 24 000 lira fazlası ile teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

20 000 307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Tertibine mevzu tahsisat mecburi nakil ve tahvile tâbi tutulan me
murlara, vefat edenlerin mahallerine kadar verilecek yolluk ve 
yevmiyeyi dahi karşılıyamadığmdan ve ilk defa memuriyete alı
nacaklara harcırahsız vazife teklifi zorunda kalındığından müftü
lük gibi vazifeleri kapatmakta çok zorluk çekildiğinden ilgililerin 
kanuni hakları bulunan yolluklarının verilmesini ve hizmetin ak-
satılmamasmı temin maksadiyle 20 000 lira fazlası ile teklif edil
miştir. 

37 500 20 Muvakkat vazife (harcırahı : 
İlmi metotlarla hazırlanacak program dairesinde mütehassıs din 
adamlarından teşkil edilecek ekiplerin yurt içinde mabet dâhilinde 
ve haricinde vâaa; ve nasihatte bulunmaları prograıma alınmış bu
lunduğundan geqmı yıla nazaran 37 500 lira fazlasiyle teklifi za
ruri görülmüştür. 

1 000 308 11 Merkez tedavi masrafları ve' harcırahları : 
Bu tertibe geçen yıl arızi olarak konulan tahsisatın tenzili ile 
teklifi suretiyle ihtiyacın karşılanacağı tahmin edilmiş bulundu
ğundan 1 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

5 000 12 Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları : 
Cari yıl sarfiyatına nazaran ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşıldı
ğından 5 000 lira fazlası ile teklif olunmuştur. 

1 000,• 309 11 Başkanlık otomobili işletme masrafları : ] İhtiyacı karşılamak 
l üzere bir miktar ar-

500 32 Başkanlık otomobili onarma, masrafları : J tırılmıştır. 
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1 000 403 Başkanlık temsil ve ağırlama masrafları : 
Bu tertipten 1 000 liranın tenzili suretiyle ihtiyacın karşılanacağı 
anlaşıldığından hu yıl 2 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

25 000 450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar : 
Başkanlık teşkilâtına kalifiye eleman temin etmek ve mesleke 
karşı rağbeti artırmak maksadiyle 20 öğrenciye burs verecek şe
kilde tahsisatın artırılmasına şiddetle lüzum ve zaruret görülerek 
25 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

170 000 451 10 Satmalına ve abone : 
Teşkilâtımız mensuplarının dinî hizmetleri gerektiği şekilde ifa 
edebilmelerini sağlamak için zaman zaman yayın ve kuralar vası-
tasiyle kendilerinin bilgilerini artırmak zarureti belirmektedir. 
Bu yıl geniş ölçüde malî külfet tahmil eden kursların tertibi ele 

, alınamamış, buna mukabil yayınlar vasıtasiyle kendilerinin bilgi
lerini artırmak ciheti düşünülmüştür. 
Ayrıca Dairemiz, tslâm Dinini bütün cepheleriyle, İslâm - Türk 
Medeniyeti tarihi çerçevesi içinde mütalâa eder ve memleketimi
zin din i!e ilgili çeşitli problemlerini ele alırken, gerek Doğu İs
lâm ülkelerinde, gerek Batı'da yapılan ilmî araştırmaların netice
lerinden haberdar olmak zorundadır. Bu sebeple ilmî neşriyatın 
büyük bir dikkatle takibi gerekmektedir. Doğu ülkelerinde basın 
faaliyetinin geç başlamış olması dolayısiyle yazma halinde kalan 
birçok mühim tslâm Dinî asarı süratle yayın sahasına çıkmakta, 
Batı'da da tslâm Dinî, Türk ve tslâm Medeniyeti-ile ilgili olarak, 
müracaatten vareste kalamayacağımız pek mühim neşriyat yapıl
maktadır. 
Bu itibarla: 
a) Teşkilâtımız mensuplarının yapacakları vaazlar, okuyacakları 
hutbeler için kendilerini aydınlatacak, bilgilerini artıracak kay
naklara sahip kılmak üzere, gerek Başkanlık ve gerek (hususi 
sektör tarafından yayınlanacak öğretici mahiyetteki eserleri sa-
tınalarak müftülükler kütüphanelerini takviye etmek, 
b) Yurt içinde ve dışında (basılan mühim dinî eserleri Başkanlık 
kütüphanesi için temin edebilmek maksadiyle Ibu tertibe 170 000 
lira fazlasiyle 200 000 lira tahsisat teklifi zaruri görülmüştür. 

17 500 451 20 Başka her çeşit giderler : 
Cilt malzemesi mubayaasını, tamim, broşür, filim, klişenin basım 
ve yaptırılmasını sağlatmak maksadiyle 17 500 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. 

249 999 476 Memur ve hayrat hademesinin kurs masrafları : 
Müftü, vaiz ve hayrat hademesinin bilgilerini artırmak üzere kur
sa tabi tutulmalarına lüzum hâsıl olduğundan 249 999 lira fazla
siyle teklif edilmiştir. 
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10 297 653 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım : 
Mer'kez memur ve müstahdemlerinden % 60 ı olan 60 kişilik, yev
miye 75 kuruştan 230 günlük yemek masrafına yardım olmak 
üzere 10 297 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Gerekçede zikredilmiyen fasıl ve maddelerde geçen yıla nazaran 
bir değişiklik yapılmamış olup, tertiplerine mevzu tahsisatla bu 
yıl da hizmetin ifası mümkün görülmüştür. 
Beyanı yukarda arz ve izalh olunduğu üzere Diyanet İşleri Baş
kanlığı 1961 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 5 976 969 lira faz-
lasiyle 45 300 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

5 986 969 10 000 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi, geçen yıl bütçesinin 50 sayılı Kanundan 
sonralki duruma nazaran 2 196 579 lira fazlası ile 56 415 000 lira olarak tesbit edilmiş ve yapılan 
zam ve tenzillerin mucip sebepleri ve miktarları taallûk eylediği fasıl ve maddeler itibariyle aşa
ğıda gösterilmiştir : 

201 Maaşlar : 
Genel Müdürlüğümüz mühendislerinden bir kısmı, tapulama ve kadastronun fotoğrametrik 
ve klâsik işlerinde muvakkat yevmiyeli personel talimatnamesine göre istihdam edildikle
rinden münhal bulunan 35 'mühendis kadrosu Yüksek Başbakanlığın emirleri veçhile (L) 
cetveline alınmış ve bunların kadrolarının karşılığı olarak 207 000 lira 201 nci faslın 11 
nci merkez .memurları maaşı maddesinden düşülmek ve zamlar dolayısiyle aynı maddeye 
385 000 lira ilâve edilmek suretiyle 1960 bütçesine nazaran bu maddeye 177 600 lira ve 12 
nci vilâyetler memurları maaşı maddesine de yine aynı sebeple 3 614 600 lira ilâve olunmuş 
ve 22 nci vilâyetler memurları açık maaşı maddesinden küsurat farkı olarak 100 lira tenzil 
edilmiştir. Böylece geçen seneye nazaran 201 nci fasla yapılan zamların yekûnu 3 792 100 
liradan ibaret bulunmuştur. 

202 Ücretler : 
44 500 lirası ücretlere yapılan zamlar dolayısiyle ve 68 532 lirası da (E) cetveli kadroların
da daimî mahiyet arz eden görevlerde istihdam edilenlerin (D) cetveline aktarılması ge
rekeceği ha'kkmda'ki Divanı Muhasebat Riyasetinin Umumi Heyet kararma müstenit yazı
sına uyularak 203 ncü faslın 11 nci merkez geçici hizmetlileri ücreti maddesinden düşülmek 
suretiyle ceman 202 nci faslın 11 nci merkez hizmetlileri ücreti maddesine 113 032 lira ve 
keza 202 nci faslın 12 nci vilâyetler hizmetlileri ücreti maddesine de 213 500 lirası zamlar 
dolayısiyle ve 21 506 lirası da Divan kararı gereğince 203 ncü bölümün 12 nci vilâyetler 
geçici hizmetlileri maddesinden düşülmek suretiyle ceman 235 006 lira zammedilmiştir. Böy
lece bu'fasla yapılan zam miktarı 348 038 liradan ibaret bulunmaktadır. (Sözü edilen hiz
metlilere ait 34 'kadro da (D) cetvellerine ilâve olunmuştur. 
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203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Yukarda arz olunan sebebe binaen bu faslın 11 nci maddesinden 69 264 ve 12 maddesinden 
21 464 lira ki ceman bu fasıldan 90 728 İ r a tenzil olunmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Genel Müdürlüğümüz Fotogrametri Dairesi elemanlarından ikisi mühendis olmak üzere 
dört memur Londra'da toplanan beynelmilel Fotogrametri Kongresine iştirak ettirilmiş ol
masına ve bu mevzudaki terakkiyatm mumaileyhin tarafından müşahede edilmesine ve 
memleketimizde aynen tatbiki tabiî bulunmasına binaen 1961 yılı içinde ecnebi uzman cel
binden sarfınazar edilerek bu fasla mevzu tahsisattan 44 999 lira tenzil edilmiş bulunmak
tadır. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Bu fasla 5434 sayılı Kanunun 14 -ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddele
ri gerekince Emekli Sandığına ödenecek kesenek karşılığı olarak geçen seneye nazaran 
307 018 lira fazlasiyle 2 145 500 lira konulmuştur. 

301 Merkez daireleri düro masrafları : 
1961 yılı zarfında merkez teşkilâtı için lüzumlu görülüp mubayaası düşünülen döşemenin 
15 000 lira ile temini mümkün görüldüğütma masrafına iştirak edilmek üzere ve Maliye Ve-
lira düşülmüş ve aynı faslın 60 nci ısıtma maddesine Maliye Vekâletince ısıtılması sağlan
makta olan Arşiv Müdürlüğü binasının isinden bu faslın 20 nci döşeme maddesinden 35 000 
kâletinin talebine binaen 20 000 lira zam edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Kısmen ambar mevcudu ile idare edilmek üzere 1960 bütçesine nazaran 150 000 lira nok
sanı ile bu fasılda 1 000 000 lira bırakılmıştır. 

305 Kira : 
Tapulama veya kadastrosuna devam olunan veya tapulama ve kadastrosu ikmal edilen bâzı 
bölge ve mmtıkalardaki tapu daireleri, kadastro ve tapulama müdürlükleri tarafından ma
halli tapu sicil muhafız ve memurluklarına devredilmiş olan ve edilmekte bulunan sicilleri, 
plânları, bunların müstenidi müsbit evrakı istiap etmemekte olması dolayısiyle yeniden 
bina icarı zaruri görüldüğünden ve 1960 yılı içinde teşkil olunan yeni kazalar ile tahliye za
ruretinde kalman tapu idareleri: için tutulacak binaların icarlarının karşılanabilmesi için 
bu faslın 12 nci vilâyetler kirası maddesine 45 000 lira miktarında bir zam yapılması mec
buriyeti hâsıl olmuştur. 

306 Giyecekler : 
Kısmen ambar mevcudu ile idare edilmeküzere 1960 bütçesine nazaran 66 900 lira noksanı 
ile bu faslın 12 nci 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler maddesin
de 236 000 lira bırakılmıştır. 

307 Harcırahlar : 
Genel Müdürlüğümüz Fotogrametri Dairesi Reisliği memurlarından ikisi mühendis olmak 
üzere dört eleman Londra'da toplanan Beynelmilel Fotogrametri Kongresine iştirak ettiril
miş ve bu mevzndaki terakkiyatm bunlar marifetiyle memleketimizde de aynen tatbiki müm
kün görülmüş olduğundan ve bu sebeple 1961 yılı içinde uzman celbi düşünülmediğinden 
307 nci faslın 50 nci ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları maddesinden 7 499 lira tenzil olunmuştur. 

403 Temsil masrafları 
Tasarruf mülâhazası ile bu fasla mevzu 1 300 liralık tahsisat tamamen düşülerek fasıl ka
patılmıştır. 
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Kadastro ve tapu yazma heyetleri giderleri. 
1961 bütçe yılı içinde yapılması lâzımgelen nirengi, poligon işleri dolayısiyle gerekli işa
retlerin imal ettirilebilmesi ve bunların rekzi ieabeden mahallere nakil olunabilmeleri için 
417 nci faslın 10 ncu nirengi, sınır işaretleri, poligon ve taşıma giderleri maddesine 30 000 
ve 2613 sayılı Kanun mucibince şehir kadastro komisyon ve postalarında bulundurulma
ları ieabeden âza ve vukuf erbabına çalışacakları günlerde 10 ar lira yevmiye ve amele ve 
geçici jalonculara da keza çalışacakları günlerde (tazminat hariç) 7 şer liradan gündelik 
Ödenebilmesi için bu faslın 20 nci belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komis
yon azaları ile vukuf, erbabı ve amele ve geçici jaloncu gündelikleri maddesine 32 300 li
ra ki ceman bu fasla 62 300 liranın zammı zaruri bulunmuştur. 
Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları : 
Bakiye tahsisatla 1961 yılı içinde hizmetin ifası mümkün görülmekle bu fasıldan 662 079 
lira düşülmüştür. 
Yayın masrafları : 
Bakiye tahsisatla 1961 yılı içinde mubayaası düşünülen meslekî eserlerin temini mümkün 
görüldüğünden bu faslın 10 ncu satmalına ve abone maddesinden 10 000 lira tenzil edilmiş-, 
tir. 
Tapu ve Kadastro Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda bulunmak üzere). 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtı memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardımda bu
lunmak üzere yeniden açılmış olan bu fasla 51 997 lira miktarında ödenek konulmuştur. 
Satmalmacak makina, alât ve malzeme : 
1961 yılı içinde alet mubayaası düşünülmediğinden bu fasla mevzuu tahsisattan 1 101 268 
lira tenzil edilerek fasılda 1 lira bırakılmıştır. 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar. 
1961 yılı içinde taşıt mubayaası düşünülmediğinden 1960 yılında bu fasla mevzu olup Maliye 
Vekâleti bütçesine aktarılmış bulunan 300 030 lira tenzil edilmiş bulunmaktadır. 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar: 
İzmir Tapu idaresine tahsis edilmiş olan ve Hazineye ait bulunan binanın, tapulama ve kadas
trodan müdevver tapu sicilleriyle bunların müsbit evrakını istiabetmekte olmasından dolayı 
bahse mevzu sicil ve evrakın bizzarur üstüste yığıldığı ve böylece birçok emek ve masrafla 
meydana getirilmiş olan bu eserlerin yıpranmakta oldukları nazara alınarak keşfi mucibince 
binaya ilâve yapılabilmesi için, (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarmak üzere) bu fasla 
40 000 lira ödenek konulmuştur. 

ADALET BAKANLIĞI 

M. 

Vekil tahsisatı : 
159 sayılı Kanun gereğince aylığı 1 000 liradan Bakanın bir yıllık tahsisatı karşılığı ola
rak konmuştur. 
Maaşlar : 
Bu fasılda geçen yıla nazaran 9 781 880 lira fazlalık görülmektedir. Bunun 124 000 
lirası 79 sayılı Kanunda Millî Korunma maıhkemelerinden merkez teşkilâtına intikal 
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eden üç memur kadrosiyle 107 ve 108 sayılı kanunlarla Bakanlık teşkilâtına İlâve edilen 
Millî Savunma sekreteri ve uzmanların kadrolarının 1 yıllık tutarından mütevellittir. 
Geri kalan 9 580 000 lirası da aylıklara yapılacak zamlar için konmuştur. 
Ücretler : 
1960 tahsisatına nazaran 1 395 200 lira fazladır. Bu miktarın 95 200 lirası 79 sayılı 
Kamunla Millî Korunma maikkemelcrinden merkez teşkilâtına intikal eden 600 lira üc
retli bir daktilo ile 400 lira ücretli bir dağıtıcı ve on hademe kadrosiyle yeniden kurul
ması derpiş edilen merkez tetkik kurulu için (D) cetveline ilâve edilen bir aded 600, 
.bir aded 500 lira ücretli 2 daktilo kadrosunun karşılığı olarak geri kalan 1 300 000 lirası 
da ücretlere yapılacak zarcıları karşılamak üaere teklif edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zara ve yardımlar : 
İhtiyacı karşıladığı anlaşıldığından 1960 tahsisatı maddeler arasında cüzi bir tadilâtla 
1961 yılı içinde aynen teklif edilmiştir. - -
5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrasiyie 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Yukarda,"maaş. ve. ücret fasıllarında izah.olunan kadroların ve zamların karşılığı olarak 
bütçeye konan tahsisatın emekli keseneğini karşılamak üzere 1 079 827 lira fazlasiyle 
7 763 427 lira teklif edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince ödene sek kasa tazminatı : 
1960 bütçesinin tasdikinden sonra meriyete giren kanun gereğince -mahkeme vezne-
darlariyle veznedar yardımcılarına da kasa tazminatı verilmesi gerektiğinden 1960 
yılında münakale yoliyle temin edilen bu fasla 1961 yılı içinde veznedar kadrolarına 
göre tesbit olunan 21 000 lira konin uslu?. 
Hâkim tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 
6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat : 
İhtiyacı karşılamakta olduğundan gveen yıl tahsisatından 600 lira tenziliyle 471 000 
lira, teklif edilmiştir. 
6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu nrıddeleri gereğince' mütehassıslara 'verilecek bu
zu L- ücreti : 
İhtiyacı karşıladığından geçen yıl tahsisatı aynen, teklif edilmiştir. 
Merkez daireleri böro masrafları : 
50 sayılı Kanunla yapılan tenzilât nazara alınmak, ve maddeler arasında bâzı tadi
lât yapılmak suretiyle bu faslın tahsisatı 489 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları : 
Bu fasıldan tasarruf maksadiyle 100 000 lira tenzil edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Matbu evrak ihtiyacının fazlalığı sebebiyle ve Adlî Sicil formalarının temini için 
gecen yıla nazaran 225 000 lira fazlasiyle 2 600 000 lira teklif edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
İhtiyaca kifayet ettiği anlaşlıdığmdan geçen yıl tahsisatı olan 8 770 000 lira aynen 
teklif edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli : 
İzmir Ticaret mahkemeleri. Ankara İcra daireleri ve İstanbul PTT binalarının tahliye-
siyle yeni binaların kiralanması için -100 000 lira fazlasiyle 750 000 lira teklif edil
miştir. _ 
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Giyecekler,: 
1960 bütçesiyle alman tahsisattan 67 150 lirasının 1961 yılında tasarruf edileceği an
laşıldığından bu miktar ııoksaniyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 
Harcırahlar : 
Bu faslın 10 ncu maddesinden tasarruf rnaksadiyle 60 000 lira ve 30 ncu müfettişler 
harcırahı maddesinen 50 000 lira ve 40 ncı ecnebi memleketler harcırahı maddesinden 
50 sayılı Kanunla tenzil edilen 30 000 lira indirilerek faslın tahsisatı 1 780 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
ihtiyacı karşıladığı anlaşıldığından geçen yıl tahsisatı olan 285 000 lira aynen teklif 
edilmiştir. 
Taşıtlar : 
1961 yılında yeniden satmalmacak ve mahkûm naklinde kullanılacak 4 panel- masraf
ları karşılığı olarak bu faslın 31 ve 32 nci maddelerine ceman 32 000 lira ilâve edil
miş diğer maddedeki tahsisat geçen yılın aynı olmak üzere teklif edilmiştir. 
Temsil masrafları : " 
Geçen yılın aynıdır. 
Kovuşturma masrafları : 
İhtiyaç görülen yerlerde yemden mahkemeler kurulması dolayısiyle teşkilâtın genişle
tilmesi ve nakil vasıtaları ücretlerinin de artmış bulunması sebebiyle bu tertibin 10 
ncu maddesine konan tahsisat kifayet etmiyerek daimî surette borç devretmekte oldu
ğundan bu maddeye 200 000 lira, yeni Ticaret Kanunu gereğince Tica ret Sicilli me
murlarının kendiliğinden görmeye ve yapmaya ödevli bulunduğu dâva ve işler masraf
ları için de 50 nci maddesine 7 000 lira eklenmiş ve diğer maddelerin tahsisatı ihtiya
cı karşılığından bunlarda bir değişiklik yapılmıyarak geçen sene olduğu gibi aynen tek
lif edilmiştir. 
Adlî Tıp Kurulu masrafları : 
Müşahede evi yiyecek masrafları : 
Müşahede altına alman şahıslar çoğalmış ve yiyecek maddeleri fiyatları da artmıştır. 
Diğer taraftan Adlî Tıp Müessesesi Nizamnamesinin 24 ncü maddesine tevfikan mü
şahede altında bulunan hastaların iaşeleri hastanelerin talimatnamesinin iaşe ile alâ
kalı hükümlerine göre iaşe edilmekte olmasına ve Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (R) işaretli formülün Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti kısmındaki açıkla
maya göre hastanelerde çalışan doktor ve memurlara öğle yemeği verilmekte bulun
masına binaen 6375 sayılı Kanun mucubince tazminat alan doktor ve mütehassıslar 
harieolmak üzere Adlî Tıp Müessesesinde vazife gören memurların da öğle yemeğin
den istifade ettirilmesi lüzumlu görülmüştür. Gerek bu maksadın temini ve gerekse 
artan ihtiyaçları karşılamak üzere bu maddenin tahsisatı geçen yıla nazaran 10 000 
lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Yönetim masrafları : 
Hastaların çoğalması ve madde şümulüne dâhil çeşitli eşya ve malzeme fiyatlarının 
yükselmiş olması» hasebiyle ihtiyaçlar giderilemediğinden geçen yıl tahsisatına naza
ran 5 000 lira fazlasiyle 70 000 lira konmuştur. 
Otopsi sandıkları ve kimyevi ecza satmalına masrafları : 
Elde kâfi miktarda otopsi takımları kalmamış olduğundan C. Savcılığının talebettik-
leri otopsi aletlerini mubayaa etmek üzere geçen seneye nazaran 10 000 lira fazlasiy
le 30 000 lira konulmuştur. 
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10 Ceza ve tevkif evleri masrafları : 
* Af Kanunu sebobiyle bu faslın 10, 20 ve 30 ncu maddelerinden 2 146 458 lira tasar

ruf edilmek suretiyle faslın tahsisatı 20 014 200 lira olmak üzere teklif edilmiştir 
Üniversite ye yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar • 

- İhtiyaca kifayet ettiği anlaşıldığından geçen yll tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Yayın masrafları : ' 
Geçen yılın aynıdır. 
Staj masrafları : 
Gecen yılın aynıdır. - . , 

10 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
22 . 8 . 1960 tarihli Resmî Gazetede neşrolunan Merkez feankası satış kurları esas 
•alınarak aşağıda yazıli kurum ve derneklere katîlma payı olarak '35 822 lira! kon
muştur. 

Lira 

Merkezi Koma'da bulunan hususi hukukun birleştirilmesi Milletler Ensti
tüsüne katılma payı (2 000) İsviçre frangı (2 000 X 206 846) = 4 136,92 4 136,92 
Lâhey'deki Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansının yıllık masraflarına 
katılma payı (10*000) Holânda Florini (10 000 X 238 026) = 2 3 802,60 23 802,60 
Merkezi Bern'de bulunan Edebiyat ve Sanat eserlerinin korunması için 

»Milletlerarası Birlik Bürosuna katılma payı (1 950,75 İsviçre frangı X , 
206 846) = 4 035,05 4 035,05 
Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine katılma payı 
(210 000) Fransız frangı (210 000 yeni frank X 183 206) = 3 847,34 3 847,34 

35 821,91 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : ^ 

Geçen yılın aynıdır. , 
Geçen yıl borçlar : ; 
Geçen yılın aynıdır. '" 
Eski yıllar borçları : • • 
Geçen yılın aynıdır. 
Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara Adliyesi Hâkim ve Memurlarj Yardımlaşma Ce
miyetine memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere-: — 
Yüksek Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 tarih ve 7/2150 sayılı emirleri gereğince nıönîttr ve 
hizmetlilere ucuz ve sıcak öğle yemeği verilmesi için yeniden açılan bu tertibe aşağıdaki 
hesaba müstenit 92 000 lira konulmuştur. 
Bir kişiye verilecek öğle yemeğinin vasati tahmin bedeli 2 lira olduğundan bünnin 125 ku
ruşunun memur ve müstahdem tarafından, 75 kuruşunun da bütçeden ödetiniek suretiy
le Bakanlık ve Yargıtayda mevcut 733 maaşlı ve 152 müstahdem olmak Ü2er6 şeman 890 
kadronun % 60 nın tabldottan faydalanacağı hesaplanarak günde 75 kuruştan senelik 
230 günü için 92 000 lira konmuştur. *! . . » 

11 Adalet binaları yapı onarımı ve küçülç ^âpüar : 
Adliye binalarının işgalinde bulunan bÖûmum binaların zaruri ve mtîbrem görülen ta
mirleri için kifayet edeceği anlaşılmasına binaen geçen yılın aynı öhnâk üzere 4ÖÖ 000 
lira teklif edilmiştir. 
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701 12 Ceza ve tevkif evleri yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Ceza ve tevkif evlerinin 1 000 liradan yukarı ve 20 000 liradan aşağı olan tamiratı karşı
lığı olarak 1960 bütçesiyle alınan 1 000 000 lira ihtiyacı karşılamamış ise de bütçede gö
rülen tasarruf maksat ve sebebiyle bu miktar tenzil cdilmiyerek 1961 yılı için de aynen 
teklif edilmiştir. , 

711 Adlî Tıp Kurulu alet ve malzeme onarımı : 
Tamirlerine lüzum ve zaruret hâsıl olan alet ve malzemenin tamirleri ve lüzumlu parça
ların temini için geçen yılın aynı olmak üzere 3 000 lira teklif edilmiştir. v 

751 Adlî Tıp Kıîrulu için satınalınacak alet ve malzeme : 
Lâboratuvarlar için satmalınritasına lüzum görülen alet ve cihazlar için mevcut tahsi
sat kifayetsiz bulunduğundan 10. 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

752 237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar': 
Aşağıda yazılı makam ve müesseseler ihtiyacı için satınalınacak taşıtlar için 320 000 
lira teklif edilmiştir. 
Aded 

1 Otomobil, Yargıtay Birinci Reisliği makamı için. 
1 Ambulans, Adlî Tıp Müessesemi için. 
1 Sepetli motosikletler, Vekâlet Evrak Müdürlüğü için. 
4 Panel Ankara, Adana, Eskişehir, Yozgad ceza evleri için. 

71 Mütedavil sermaye : t 

Çocuk ceza ve ıslah evlerine alman mahkûm çocukların ıslajhlarmı temin maksadiyle 
çalıştırılmaları birinci derecede zaruri bulunduğu cihetle 1961 yılında hizmete girecek 
olan izmir Çocuk Ceza ve Islah Evinde açılması kararlaştırılan terzilik, kunduracı
lık ve maran'go'zluk atelyelerinin ge rekli alet ve malzemelerle teçhizi ve bu atelyeleri 
işletmek için asgari bir hesapla 300 000 liralık döner sermayeye kati surette ihtiyaç 
bulunduğundan yeniden açılan bu fasla 300 000 lira 'konmuştur. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

içişleri Bakanlığının 1961 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen tah
sisat; (A/ l ) cetvelinde 91 684 000 lira, (A/2) cetvelinde de N2 085 000 lira olmak üzere ceman 
93 769 000 liradır. -

1960 bütçesinin yekûnlarına göre (A/ l ) cetvelinde 26 767 220 liralık artış, 83 700 liralık ek
siklik ve (A/2) cetvelinde ise 85 000 liralık bir artış görülmektedir. Buna göre 1961 yılı bütçesinin 
artış miktarı 26 767 220 — 83 700 = 26 683 520 liradan ibarettir. 

Bu artışın bütçenin hangi tertibinde yer aldığı aşağıda sırasiyle gösterilmiştir : 
F . M. 

İÖİ Bakan tahsisatı : 
1961 yılı için teklif edilen 12 000 liralık tahsisat aynen konulmuştur. 

âOl 11 Merkez memurları maaşı : 
Sivil Savunma Teşkilâtına ait 85, 107 ve 108 sayılı kanunlarla ilâve edilen kadrola
rın karşılığı olarak geçen yıl tahsisatına nazaran 1 370 800 lira artmış bulunmakta
dır. Ayrıca yapılacak zamlar karşılığı 1 000 000 lira ilâve olunmuştur. 
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Vilâyetler memurları maaşı : 
7436 sayılı Kanunla alman 11 vali muavini kadrosu ile Sivil Savunma Tteşkilâür.a 
ait 85, 107 ve 108 sayılı kanunlarla alman kadroların neticesi olarak 12 096 500 *ira 
fazlasiyle konulmuştur. Yapiacak zamlar karşılığı 5 572 000 lira ilâve olunmuştur. 
Merkez memurları açık maaşı : 
Bu madde için katî hesapla tahsisat konulmasına imkân olmadığından, geçen seneye 
nazaran 500 lira noksaniyle kabul edilmiştir. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Bu maddeye konulan tahsisatın önceden tahmini mümkün olmadığından, geçen seneki 
miktar aynen kabul edilmiştir. 
Merkez hizmetlileri ücreti : 
Geçen seneye nazaran 141 400 lira fazlalık vardır. Bu artış Bakanlığa ait hizmetli
lerin terfilerini sağlamak ve Sivil Savunma İdaresiyle kolej için lüzumlu kadrolarm 
karşılığını temin etmek maksaçliyle konulmuştur. Yapılacak zamlar karşılığı - olarak 
da 100 000 lira ilâve edilmiştir. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
7033 sayılı Kanunla faaliyete geçen 17 kazanın .hademelerinin geçen sene 11 aylık 
olarak konulan tahsisatlarının bu sene 12 aylık hesaplanmasından 2 600 liralık bir 
artış husule gelmiştir. Yapılacak zamlar karşılığı olarak da 455 000 lira ilâve edil-
mıştır. 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti ; 
Geçen seneki tahsisat aynen kabul edilmiştir. 
Merkez, memurları çocuk zammı : 
Silvil Savunma Teşkilâtına alman kadrolara tâyin edilecek memurların çocuk zammı 
tahsisatlarını karşılamak üzere 25 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 
Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
7436 sayılı Kanunla alman 11 vali muavini kadrosu ile 85, 107 ve 108 sayılı kanun
larla Sivil Savunma İdaresi için alman kadrolara tâyin edilecek memurların çocuk 
zamları tahsisatını karşılamak üzere 210 360 lira fazlalaştırılmıştır. 
Merkez memurları doğum yardımı : 
201 nci faslın 11 nci maddesinde izah edildiği üzere Sivil Savunma İdaresine bu sene 
ilâveten verilen kadrolara tâyin edilecek memurların doğacak çocukları için verilmesi 
lâzımgelen doğum yardımı tahsisatını karşılamak maksadiyle 2 500 lira fazlasiyle ko
nulmuştur. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı ; 
Geçen seneye nazaran 15 000 liralık fazlalık vardır. Bu fazlalık 85, 107 ve 108 sayılı 
kanunlarla Sivil Savunma İdaresine alınan kadrolardan mütevellittir. 
Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen seneye nazaran 4 000 liralık bir artış vardır. Bu artış 85, 107 ve 108 sayılı ka
nunların icabıdır. 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 
Geçen seneye nazaran 10 000 liralık artış; 85, 107 ve 108 sayılı kanunların icabıdır. 
Yakacak zammı : 
5 000 liralık fazlalık 85, 107 ve 108 sayılı kanunların icabıdır. , 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen-yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 
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209 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (D) fıkrasıyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Geçen seneye nazaran 1 033 875 liralık fazlalık vardır. Bu fazlalık maaş ve ücret ter-
tiplerindeki artışa muvazi ola*ak hesabedilmiş olmasından ileri gelmektedir. Ayrıca 
maaş ve ücretlere yapılacak zamların tesiri olarak 626 790 lira ilâve edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı : 
1 . 4 . 1960 tarihinde kurulan 17 kaza için 1960 yılı bütçesine 11 aylık tahsisat konul
muştu. Bu defa birer aylık fazla tahsisatlariyle 7436 sayılı Kanunla alınan 11 Vali 
muavini kadrosunun ve ayrıca Orta - Doğu Enstitüsünde okuyan 5 kaymakamın tem
sil tahsisatlarını karşılamak maksadiyle 47 800 lira fazlasiyle konulmuştur. 

228 Kaymakamlık ve meslek kurslarında verilecek konferans ücretleri : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif olunmuştur. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
6 250 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyarları karşılığıdır. 

20 Merkez döşeme : 
22 500 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşılığıdır. 

30 Merkez demirbaş : 
26 500 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşılığıdır. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
6 622 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşılığıdır. 

50 Merkez aydınlatma : 
5 000 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşılığıdır. 

60 Merkez ısıtma : 
18 520 lira fazlalık genişliyen J3ivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim-
dive kadar temin edilemiyen ihtiyaçları kargılığıdır. 

302 10 Vilâyetler kırtasiye : 
27 500 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
di ve kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşılığıdır. 

20 Vilâyetler döşeme : 
150 000 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim-
dive kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşılığıdır. 

30 Vilâvetler demirbaş : 
95 000 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim-
dîve kadar temin edilemiven ihtiyaçları karşılığıdır. 

40 Vilâvetler öteberi masrafları : 
82 400 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim-
dîve kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşılığıdır. 

50 Vilâvetler aydınlatma : 
25 000 lira fazlalık erenislîyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
di ve kadar temin edilemiyen ihtiyaç1 arı karşılığıdır. 

60 Vilâvetler ısıtma : 
110 000 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyaçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyaçları kargılığıdır. 
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303 Basılı kâğıt ve defterler : , 
100 000 lira fazlalık genişliyen Sivü Sav&iraâ idâresinin ihtiyâçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edHemiyen ifctiyıı$B?ı fcafcfihğlılir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
115 000 Kra fazlalık genişliyen Sivil Savunma İdaresinin ihtiyâçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyaçları karşıiığidîr. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
113 750 Ijra fazlalık genişliyen Sivil Savunma idaresinin ihtiyâçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtilaçları kal^üiğıdır. 

21 Merkez telefon masrafları : 
25 000 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma idâresinin ihtiyâçlariyle Bakanlığın şim
diye kadar temin edilemiyen ihtiyâçları Wjph$d«r. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
75 000 lira fazlalık genişliyen Sivil Savunma idaresinin ihtiyâçlariyle Bakanlığın şim-

" diye kadar temin edilemiyen ihtiyaçları kârşılığidir. 
305 Kira bedeli : 

Sivil Savunma idaresinin merkezd» kiraladığı idare binasiyle vilâyetlerde yeni ihtiyaçlar 
sebebiyle kiralanması zaruri bulunan binaların kira bedeli karşılığı olarak 145 000 lira 
fazlalık husule gelmiştir. 

306 Giyecekler :• <• . 
Geçen sene yaptırılan 11 aded paltoya mukabil bu sene 25 palto yaptırılması ve Sivil Sa
vunma idaresinin ihtiyaçları sebebiyle 19 150 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
85, 107 ve 108 sayılı kanunlarla Sivil Savunma idaresi için alman kadrolara yapılacak 
tâyin ve nakillerin zarureti-icabı olarak 110 000 liralık artış yapılmıştır. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir* 

30 Müfettişler harcırahı : 
285 000 lira fazlalık geçen seneye nazaran müfettiş adedinin 81 den 101 e yükselmiş 
olmasındandır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Geçen sene bütçesiyle alman 291 000 liralık tahsisat aynen bu sene de konulmuşsa 
da 50 sayılı Kanunla görülen lüzum üzerine yapılan münakale sebebiyle 150 000 
liralık bir artış görülmektedir. 

51 Yabancı memleketlere mübadele suretiyle gönderilecek idarecilerin yol paraları ile 
geleceklerin ıher çeşit masrafları : 
Geçen sene bütçesiyle alınan 150 000 liralık tahsisat bu sene de aynen konulmuşsa 
da 50 sayılı Kanunla görülen lüzum üzerine yapılan münakale sebebiyle 60 000 lira
lık artış görülmektedir. 

72 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilerin her çeşit inceleme masrafları : 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. ^ 

81 Valiler devir harcırahı : 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

82 Kaymakamlar devir harcırahı : . 
Kaza adedinin artmış olmasından bütçeye konulan tahsisatın kâfi gelmemesi sebe
biyle bu sene 70 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 

83 5005 sayılı Kânun gereğince nahiye müdürlerine verilecek devir ve teftiş masrafları : 
Bütçeyi rakkâm küsuratından kurtarmak maksâdiyle 200 lira noksaniyle konulmuştur. 
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84 Nüfus müdürleri devir harcırahı : v • 
5 000 lira fazlalık geçen sene bütçesine konulan tahsisatın kâfi gelmemesinden mütevel
littir. 

90 1111 sayılı Kanunun 15 nci ve 2850 sayılı Kanunun 16 ncı maddeleri gereğince köy ve 
mahallerde yapılacak askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları harcırahı : 
10 000 lira fazlalık geçen sene bütçesine konulan tahsisatın kâfi gelmemesinden mütevel
littir. ' " "^ 

91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler arasında mevcut hudut ve arazi ihtilâflarını mahallinde 
tetkik ve halletmeye memur heyetler harcırahı : 
Bütçede tasarrufu temin maksadiyle 20 000 lira noksaniyle tahsisat konulmuştur. 

92 Sivil Savunma Teşkilâtının genel kontroluna memur edileceklerin yollukları : 
50 000 lira fazlalık, bu sene Sivil Savunma İdaresinin ihtiyacı için yeni madde açılmasın-
den mütevellittir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 

11 Merkez : 
12 500 lira fazlalık Sivil Savunma İdaresi için 85, 107 ve 108 sayılı kanunlarla alman 
kadrolara tâyin edilecek memurların tedavi masraflariyle harcırahları karşılığıdır. 

12 Vilâyetler : 
50 000 lira fazlalık, 7436 sayılı Kanunla alman 11 aded vali muavini kadrosiyle 85, 107 
ve 108 sayılı kanunlarla Sivil Savunma İdaresi için alman kadrolara tâyin edilecek me
murların tedavi masraflariyle harcırahları karşılığıdır. 

11 Bakanlık otomobili işletme masrafları : 
1. 500 lira fazlalık geçen sene bütçesine konulan tahsisatın kâfi gelmemesinden mü
tevellittir. 

12 Bakanlık otomobili onarma masrafları : 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Geçen sene bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmemektedir. Aynı zamanda yeni alı
nan hizmet arabasının da masraflarını temin maksadiyle 9.000 liralık artış husule 
gelmiştir, 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
3 000 lira geçen sene bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmemektedir. Aynı zamanda 
yeni alınan hizmet arabasının da masraflarım temin maksadiyle 9 000 liralık artış 
husule gelmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Yeni alınacak jeeplerin işletme masraflarını karşılamak maksadiyle 225 000 liralık 
fazla tahsisat konulmuştur. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Yeni alınacak jeeplerin onarma masraflarını karşılamak maksadiyle 112 500 liralık 
fazla tahsisat konulmuştur. 
Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi için toplanacak komis
yon azalarına verilecek ücret : 
Senelere sirayet eden bu hizmetin bir an önce bitirilmesi maksadiyle bu sene 9 300 
lira fazla tahsisat konulmuştur. 

10 Nüfus defter ve kâğıtlarının satmalına, bastırma, ciltletme, onarma ve sevk masraf
ları ve nüfus kayıtlarının yeni defterlere geçirilmesi için verilecek ücretler : 
1320 senesinde tesis olunan nüfus esas defterlerinin kesmen tamir, kısmen de yeni def
terlere nakillerini temin maksadiyle 50 000 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 
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20 Nüfus1 yazımı masrafları : 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza, edilmiştir. ' 
Milletvekilleri seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kart
larının düzenlenme masrafları : 
1961 yılında seçim yapılacağı göz önünde bulundurularak 1 300 000 lira fazla ko- , 
nulmuştu?. 
Dumlupınar'da Zafer Bayramı töreni umumi masrafları : 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza •edilmiştir. 
üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar ; 
63 000 lira noksanlık Bakanlık namına Siyasal Bilgiler Fakültesinde okutulacak 
öğrencilerin bu sene adedinin az olmasından mütevellittir, 

10 Satınalma ve abone, : 
. Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

20 Başka her çeişt masraflar : 
33 000 lira fazlalık geçen seneki tahsisatın kâfi gelmemiş olmasındandır. 

30 Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı için satınalma, abone, neşriyat ve başka her çe
şit masraflar : " 
Teşkilâtı genişliyen bu müessese, bu1 sene zarfında dergi, broşür, neşir faaliyetlerini 
artırmak mecburiyetinde bulunmasından mütevellit 10 000 lira fazlasiylç tahsisat 
konulmuştur^ 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı-
rahlariyle başka her çeşit masraflan : 
Geçen seneki tahsisatın aynı bu sene de bütçeye konulmuş ise de 50 sayılı Ka
nunla bu maddeden yapılan münakale sebebiyle 20 000 lira fazlalık görülmektedir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları : . ** *' ' , ' ' 
Geçen seneki tahsisatın aynı bu sene de bütçeye konulmuş ise de 50 sayılı Kanunla 
bu maddeden yapılan münakale sebebiyle 69 600 lira fazlalık görülmektedir. 

30 7126 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi gereğince kurs ve staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle her çeşit masrafları : 
Sivil savunma idaresinin yeni bir ihtiyacı olarak bu sene bu maddeye 30 000 liralık 
tahsisat konulmuştur. Fazlalık da bundan mütevellittir. 

10 Milletlerarası kurumlara katılma payı .* 
Bütçede küsuratlı rakamların yer almamasını teminen 3 lira arttırılmıştır. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

30 Sivil savunma çalışma gruplarının toplantı konferanslarına üye olarak katılacakların 
yolluk ve her çeşit masrafları : 
Sivil savunma idaresinin yeni bir ihtiyacı olarak bu yıl , bütçesinin bu maddesine 
30 000 liralık tahsisat konulmuştur. Fazlalık bundan ibarettir. 

11 Kursa gelecek. memurların harcırahları, gündelikleri, inceleme gezileri, harcırahları, 
motorlu vasıta öğrenimi ve her çeşit uygulama masrafları : 
Geçen seneki tahsisat bu sene de aynen konulmuş ise de ,50 sayılı Kanunla bu mad
deden yapılan münakale sebebiyle 20 000 lira fazlalık görülmektedir. a 

12 Ders notlarının yazdırma, çoğaltma masraflariyle imtihan ve sair yönetim masraflan: 
Geçen seneki tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 
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501 Geçen yıl borçları : 
35 000 liralık fazlalık, geçen yıl bütçesindeki tahsisatın kâfi, gelmemesinden mü 
tevektir . 

502 10 1956 - 1959 yılları borçları : . 
3Q; 000 liralık fazlalık, geçen yıl bütçesindeki tahsisatın kâfi gelmemesindendir. 

20 1928 - 1955 yılları borçları : 
1 000 liralık fazlalık, geçen yıl bütçesindeki tahsisatın kâfi gelmemesindenair. 

653 Bakanlık Memur ve Hizmetlileri Yardım Sandığına (öğle yemeklerinde yardımda 
kullanılmak üzere) 
Yeni açılan bu fasla 89 000 liralık tahsisat konulmuş, olmasından mütevellittir. 

YATIRIMLAR 

3827 sayılı Kanun gereğince satmalınaeak taşıtlar (Maliye, Bütçesine) : 
85 000 lira fazlalık, Sivil Savunma İdaresi için satmalınaeak nakil vasıtası karşı
lığıdır. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B J * *-• 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 19.61 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit 
edileli utahs|saU, (A/l) cetvelinde 176 837 000 lira (A/2) cetvelinde de 4 777 000 , lira -olma* 
üzere eeman 181 614 000 liradır. 

1960 bütçesinin yekûnlarına göte (A/l) cetvelinde^27 700 344 liralık artış, 1 131 155 liralık 
eksiklik ve C4/2) cetvelimde ise 1 728 600 liraık bir artış ve 1 600 001 lira eksiklik görülmek
tedir, Buna göre 1961 yılı bütçesinin 1960 yılı bütçesinin umumi yekûnuna getre safi artışı 
26 697 788 liradır. 

Bu artışm* bütçenin hangi tertibinde yer aldığı sırasdyle gösterilmiştir : 
P. ML 

201 11 Merkez, memurları maaşı : 
1 000 000 liralık fark, memur maaşlarına yapılacak zamdan mütevellittir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
19 137 800 lira fazlalıktan; 13 000 000 lirası memur maaşlarına yapılacak zamdan 
6 197 800 lirası da 7189 sayılı Kanunla ilâve olunan 1 375 memur kadrosundadır. 

21 Merkez memurları açık maaşı : . 
Bu maddeye konulacak tahsisatın bir hesaba istinadettirilmesi mümkün bulunma
maktadır. Geçen seneki bütçe tatbikatı göz önüne alınarak 9 999 lira fazlasiyle 
10 000 lira teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Bu ,ma<Ldeye kcrnulacak tahsisatın bir hesaba istinadettirilmesi mümkün bulunma
maktadır. Geçen seneki bütçe tatbikatı göz önüne alınarak 19 500 lira fazlasiyle 
32 000 lira teklif olunmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
40 000 liralık fark ücretlere yapıla cak zam karşılığıdır. 
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12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Bu maddedeki yapılan 56 200 lira fazlalık izmir Polis Okulu için alınan 20 hizmetli 
kadrosunun tutarı, 400 000 lirası da ücretlere yapılacak zam karşılığıdır. 

203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : . 
Geçen seneye nazaran 330 000 liralık bir fazlalık mevcuttur. Bu fazlalık 7189 
sayılı Kanunla ilâve edilen 1375 m( mur kadrosundan mütevellittir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı: 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. • 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı •:-
Küsuratlarının - kaldırılması sebebiyle 280 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 

"Geçen yıl tahsisatının aynı teklif.edilmiştir. 
208 , 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilecek para mükâfatı : 

1961 yılı için bu fasıldan 50 000 liranın tenzili mümkün görülmüştür. 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge

reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Geçen seneye nazaran 1 842 194 lira artış vardır. Bu artış 7189 sayılı Kanunla alman 
1 375 memur kadrosu ile maaş ve ücretlere yapılacak zamdan mütevellittir. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er* tayını : ' 
Geçen seneye nazaran 425.000 lira artış vardır. Bu artış 7189 sayılı. Kanunla alınacak 
1 375 memur kadrosundan mütevellittir. 

21& 6564 sayılı Kanun gereğince verileeek fazla mesai ücreti : 
Geçen seneye nazaran 768 000 lira artış vardır. Bu artış 7189 sayıjı Kanunla alınacak 
1 375 memur kadrosundan mütevellittir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya sakat kalan polis âmir 
ve memurlarına ve bu yüzden ölenlerin ailelerine 6535 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu 
gereğince verilecek tazminat 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

228 Konferans ücreti : 
Polisi günün icaplarına göre yetiştir nek için konferansların mevzuları ve adedi çağal-
tılacaktır. Bu sebeple geçen seneye nazaran 15 250 lira ilâve yapılmıştır. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Oeçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. m 

20 Merkez döşeme : 
Bütçede küsuratlı rakamların yer almamasını teminen 500 lira tenzil edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Bütçedeki küsuratlı rakamlarım yer lmamasmı teminen 456 lira tenzü edilmiştir, 
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Merkez öteberi masrafları : 
Geçen seneki tahsisatın kâfi gelmemesinden 6 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
Vilâyetler kırtasiye : ' - . 
Bütçedeki küsuratlı rakamların yer almamasını teminen 500 lira tenzil edilmiştir. 
Vilâyetler döşeme : 
Bütçedeki küsuratlı rakamların yer almamasını teminen 750 lira tenzil edilmiştir. 
Vilâyetler demirbaş : 
Geçen seneye nazaran 207 000 lira fazlalık vardır. Bu fazlalık 7189 sayılı Kanunla 
kadroya ilâve edilen 1 375 memura temini zaruri karyola, battaniye, içindir. 
Vilâyetler öteberi masrafları : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Vilâyetler aydınlatma : 
Eski yıllar tatbikatı göz önüne alınarak karşılıksız borç devrine meydan verilmemek 
üzere geçen seneye nazaran 135 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Vilâyetler ısıtma : 
Geçen yıl tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen seneki tahsisatın aynı teldif edilmiştir. 
Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Bütçede küsuratlı rakamların yer almamasını teminen 500 lira tenzil edilmiştir. 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen seneki tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Merkez telefon masrafları : 
•eski yıllar tatbikatı göz önüne alınarak karşılıksız borç devrine meydan verilmemek 
üzere 10 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Vilâyetler telefon maşrapan : 
Eski yıllar tatbikatı göz önüne alınarak karşılıksız borç devrine meydan verilmemek 
üzere geçen seneye nazaran 240 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Kira bedeli : » 
Bütçede küsuratlı rakamların yer almamasını teminen 750 lira tenzil edilmiştir. 
Giyecekler : 
Geçen seneye nazaran 7 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Daimî vazife harcırahı : . 
1961 yılı için bu tertipten 700 000 liralık bir tenzilât yapılması mümkün ve uygun 
bulunmuştur. , 
Muvakkat vazife harcırahı : . - . - ' • 
Geçen yıl tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Ecnebi memleketler harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle, bunlara yardımcı personelin harcırahı ve her çeşit 
masrafları : 
Geçen yıl tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Merkez tedavi masrafları : 
Geçen yıl tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Vilâyetler tedavi masrafları : 
Geçen yil tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
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309 21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Bütçede küsuratlı rakamların yer almamasını teminen 250 lira tenzil edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Bütçede küsuratlı rakkamlann yer almamasını teminen 750 lira tenzil edilmiştir. 

*31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Bilhassa trafik hizmetleri için Hükümetçe verilen 85 Jeep ile birlikte vasıta miktarın
daki artış sebebiyle geçen seneye nazaran 850 000 lira fazlasiyle tahsisat konulma
sı zarureti hâsıl olmuştur. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Trafik hizmetleri için Hükümetçe verilen 85 Jeep ile birlikte eski vasıtaların tamiri do-
layısiyle 355 000 liralık bir artış yapmak zaruretinde kalınmıştır. 

405 10 Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal, mıh ve başka malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpekler için yiyecek masrafları : 
Süvari teşkilâtında mevcut at adedindeki değişiklik dolayısüyle bu fasıldan 347 500 
lira tenzil olunmuştur. 

20 Satmalma : 
Yeni açılan bir madde olup, 1 lira tahsisat konulmuştur. 

406 Haberalma masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

408 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masraflar : 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği masraflar, bütçenin yatırımlar 
kısmında bulunmakta idi. Oradan çıkarılarak bu kısımda yeniden açılan bu fasla nak-
lolunmuştur. Fark bundan mütevellittir. 

410 10 Giyecekler : 
Geçen seneye nazaran 1 484 400 lira bir fazlalık vardır. Bu fazlalık 7189 sayılı Ka
nunla ilâve olunan 1 375 kadroya tâyin edilecek memurlara verilecek giyecek bedeli 
karşılığıdır. 

20 Silâh, cephane, maske, haberleşme malzemeleri ve yedek parçaları : 
7189 sayılı Kanunla alman 1 375 memura temini zaruri olan tabanca için 60 000 
lira fazla konulmuştur. 

416 11 Polis memur ve adayları, öğrencileri yiyecekler ve giyecekler masraflariyle harçlık ve 
harcırahları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

12 Yönetim masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

417 11 Nezaret altında bulunanlar ile hudut dışına çıkarılacakların veya yurt içinde yer de
ğiştirmeye mecbur edilecek ecnebilerin sevk ve iaşe masraflariyle bu işe memur edile
ceklerin zaruri masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

12 3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme karariyle başka mahallere nakledileceklerin sevk 
ve iaşe masraflariyle bu işe memur edileceklerin zaruri masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiştir. ' . 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve telsiz işletme masraflariyle radyo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri : • 
Görülen 30 000 liralık fark; 50 sayılı Kanundan evvelki miktara iblâğ içindir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir 



44 
F. M. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memloketlere gönderileceklerin harcırah;-
riyle başka her çeşit masrafları : 
Bu tertibe konulan tahsisat geçen y 1 bütçe rakamından 30 000 li»a noksandır. 

20 Birleşmiş Milletler teknik yardımmJan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderile 
çeklerin harcırah ve masrafları : 
Tertibin ipkasını teminen 1 lira konulmakla iktifa olunmuştur. 

453 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

20 IÇongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
iızası bulunduğumuz înterpol'ün yıllık toplantısına üç kişilik heyetle iştira
kimizi temin etmek maksadiyle 19 000 lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

30 Milletlerarası Kriminal Polis Komisyonu İcra Komitesinin yurdumuzda yapacağı top
lantı dolayısiyle yapılacak her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

40 Milletlerarası Kriminal Polis Komisyonunun yurdumuzda yapacağı umumi heyet top
lantısının her türlü masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

455 Prevantoryum, sanatoryum ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve sar umumi masrafları : 
Bütçede küsuratlı rakamların yer a mamasın' teminen 920 lira tenzil edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

502 10 1956 - 1959 yılları borçları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

20 1928 - 1955 yılları borçları : . * ^ 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

YATIRIMLAR 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Geçen yıl tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

"51 10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalma masrafları : 
Görülen fazlalık 50 sayılı Kanundan evvel miktara iblâğ içindir. 

20 fotoğraf, daktiloskopi tesisleri ile makina ve malzemenin sat nalma bedelleri ve bun
lara ait her türlü masraflar : 
Görülen fazlalık 50 sayılı Kanundan evvelki miktara iblâğ içindir. 

30 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masraflar : 
Bütçenin (A/l) cetveline alınmakla bu kısımdan tenzil olunmuştur. 

40 Binek hayvanları satmalma ve teçhizat bedelleri : 
Bütçenin (A/l) cetveline alınmakla bu kısımdan tenzil olunmuştur. 

50 ICA yardımından temin olunacak her çeşit vasıta, cihaz, madde ve malzemenin kar
şılık bedeli ve bunların nakli, sigorta, gümrük ve sair masrafları -. 
ICA idaresince verilmesi takarrür erbn tedarik müsaadesine göre 1 000 000 lir-^ 
kılmış ve bakiyesi tenzil olunmuştur. 
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JANDARMA GENEL KUMANDANLIĞI 

1. Jandarma Genel Kumandanlığının 1C61 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edi'len bütçe top 
lamı 208 715 000 liradır. Bu miktarın 191 980! 000 lirası (A/ l ) toplamı,, 16 735 000 lirası (A/2; 
toplamıdır. 

2. 1961 yılı için teklif olunan ödenek 1960 yılı bütçesine göre 11 179 957 lira (A/ l ) ve 
4 715 500 lira (A/ 2 ) fazlalığı olmak üzere ceman 15 895 457 lira fazlalık ile 2 858 869 lira (A/ l ) 
ve 4 449 000 lira (A/2) olmak üzere ceman 7 307 869 lira eksiklik göstermek suretiyle geçen yıla 
nazaran 8 587 588 lira fazla teklif edilmiştir. 

3. Bütçe gerekçesinin tetkikinden anlaşılacağı üzere artışın kadro, hizmet ve ihtiyacın ge
rektirdiği masraflarda 1961 yılında maaş ve ücretlere yapılacak zam karşılığıdır. Noksanlık 
ise kadro hizmet ve ihtiyaç tasarruflarından iba ret olup, mucip sebepleri aşağıda sırasiyle arz 
edilmiştir: 

4. Subay, askerî memur, sivil memur, astsubay , öğretmen, askerî öğrenci ve erat kadroları 1844 
sayılı Kanuna göre tanzim edilerek tasdik olunmak üzere Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Personel giderleri. 
1. Aylık ve ücretler. 

P. M. 

201 Aylıklar : 
11 Merkez subay, memur ve erat aylığı: 

Jandarma Genel Kumandanlığı merkez kadrolarında 1844 sayılı Kanunla istihdam 
edilen subay, askerî memur, astsubay, sivil memur ve erlerin bir yıllık aylı klan olup 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 İller subay, memur ve erat aylığı: 
J. Genel Kumandanlığı iller kadrosunda 1844 sayılı Kanunla istihdam ed üen subay, 
askerî memur, astsubay, sivil memur ve erlerin bir yıllık aylıkları olup, bu madde
deki 4 201 200 lira fazlalık 1961 yılında maaşlara yapılan zam karşılığ i 7 000 000 
lira ilâveten, 258 subay, 7 askerî memurun emekliye ayrılmaları ve erat kadroların
dan 7 873 erin düşülmesi karşılığı olan 2 798 800 liranın düşülmesi ile «• aylık artışı 
farkından ibarettir. 

202 Ücretler : < 
11 Merkez hizmetliler ücreti : . 

Jandarma Genel Kumandanlığı merkez (D) cetveli kadrolarında mevc; gt 24 ücretli
nin bir yıllık ücretleri olup, bu maddedeki fazlalık iki aded 350 1b ,-ahk dağıtıcı 
bir aded 300 liralık başhademe ve 1 aded 250 ve 8 aded 200 liralık hademe kadro 
ücretlerine 50 şer lira zam yapılması ve merkezden. 700 lira ücretli t elsiz teknisiyen 
kadrosunun iller kadrosuna bunun yerine iller kadrosundan 800 F a-alık makinist 
kadrosunun merkeze nakli farklı olarak ceman 8 400 lira fazla t ek l i f ç»dil mistir. 

12 îller hizmetliler ücreti : 
Jandarma Genel Kumandanlığı iller (D) cetveli kadrolarında mr JVcut 428 ücertlinin 
bir yıllık ücretleri.olup, bu maddedski fazlalık : 1961 yılmcl^ ücretlere yapılacak 
zam karşılığı. 293 000 lira ile 1961 yılında hizmete girecek 5 f ̂ h i i muhafaza botunda 
istihdam edilecek 5 aded 1 250 lira'ık 1 nci kaptan, 5 aded \ JQ0 liralık 2 nci kap
tan 5 aded 1 100 liralık 1 nci makinist 5 aded 950 liralı1^ 2 nci makinist ve Gü
ney -Doğu bölgesindeki birliklere tertibedilen elektrojfv.n gruplaYmda is'tihda m edil? 
mek üzere 3 aded 950, 3 aded 800, 3 aded 700, 2 a d ^ 600 liralık makinist V a r o 
lan ile iller ihtiyacı için 2 aded 800 liralık şoför kadrolarının, ilâvesi', karşıl ığı 
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377 000 lira olmak üzere ceman 670 000 lira fazla teklif edilmiştir. Ayrıca 200 li
ralık 3 işçi kadrosu düşünülmüştür. 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Merkez (E) cetvelinde mevcut 2 hız «netlinin 1 yıllık ücreti olup geçen yılın aynı tek
in edilmiştir. 
I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Merkez çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkezde çocuk zammına müstahak 333 aded çocuğun 1 
yıllık zam karşılığı olup bu maddedeki 1 040 lira eksiklik emekliye ayrılan personelin 
çocuk zaanmı karşılığı olarak düşülmüştür. 
İller çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince illerde çocuk zammına müstahak 8 871 aded çocuğun 1 
yıllık zam karşılığı olup bu maddedeki 61 240 lira eksiklik emekliye ayrılan personelin 
çocuk zammı karşılığı olarak düşülmüştür. 
Merkez doğum, yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkez doğum yardımı karşılığı olup bu maddedeki 600 
lira eksiklik emekliye ayrılan personel karşılığı olarak düşülmüştür. 
İller doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince iller doğum yardımı karşılığı olup bu maddedeki eksiklik 
emekliye ayrılan personelin doğum yardımı karşılığı olarak 15 400 lira düşülmüştür. 
Merkez ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkez ölüm yardımı karşılığı ölüp bu maddedeki eksiklik 
emekliye ayrılan personelin ölüm yardımı karşılığı olarak 2 000 lira düşülmüştür. 
İller ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince iller ölüm yardımı karşılığı olup bu maddedeki eksiklik 
emekliye ayrılan personelin ölüm yardımı karşılığı olarak 6 000 lira düşülmüştür. 
Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince 1 500 den yukarı rakımlı mahallerde bulunan 607 persone
lin altı aylık yakacak zammı karşılığı olup, emekliye ayrılan personel için 5 960 lira dü
şülmüştür. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nci maddesinin (E) fıkrası ile 34, 
38 ve 39. ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılan ödemeler : 
5435 sayılı Kanun gereğince aylık ve ücret alan personelin 1 yıllık emekli keseneği 
karşılığı olarak teklif edilmiş olup, bu bölümdeki fazlalık maaş ve ücretlere yapılan 
zam karşılığı 473 699 lira kesenek farkı ilâvesinden, emekliye ayrılan personelin 
emekli keseneği karşılığı olarak 42 089 liranın düşülmesinden sonra hâsıl olan 
431 610 liranın ilâvesinden ibarettir. 
Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun gereğince bir Korgenerale verilecek: bir ylılık temsil ödeneği kar
şılığı olup bu bölümdeki 4 800 lira eksiklik bir Orgeneral bir Tümgeneral kadrola
rının kaldırılması karşılığı olarak düşülmüştür. 
Hazerde güven ve asayişin korunması uğrunda yaralanan veya sakat kalan subay, 
astsubay vfc erlere veya bu yüzden ölenlerin ailelerine 6535 sayılı Kanun gereğince 
verilecek nakdi tazminat : 
1475 sayılı Kanunla değiştirilen 6535 sayılı Kanun gereğince hazerde güven ve asayi
şin (korunması uğrunda yaralanan veya sakatlanan subay, astsubay ve erlere veya 
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bu yüzden ölenlerin ailelerine verilecek nakdi tazminat olup bu bölümdeki 75 000 lira 
eksiklik emekliye ayrılan personel miktarının 'azalması dolayısiyle düşülmüştür. 

215 1493 ve 7268 sayılı kanunlar gereğince verilecek ikramiye : 
10 Atışlarda, erleri okutmada, binicilikte, öğretim ve eğitimde îbaşarı gösterenlere 1493 

sayılı Kanun gereğince verilecek ükramiye : 
1493 sayılı Ordu İkramiye Kanunu gereğince atışlarda, erleri okutmada, binicilik
te öğretim ve eğitimde başarı gösterenlere verilecek ikramiye olup, bu maddedeki 
eksiklik emekliye ayrılan personel karşılığı olarak 600 lira düşülmüştür. "*! 

20 7268 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye: 
1706 sayılı Kanunu değiştiren 7268 sayılı Kanun gereğince memleketin emniyet ve 
asayişini ve Devlet menfaatlerini ve fertlerin mal, can ve ırzını koruyucu yüksek 
hizmetleri görülen ve fevkalâde ahvalde'hayaltmı tehlikeye'koyarak ibüyük yararlık 
gösteren sufbay, askerî memur, astsubay ve mükellef uzaitmalı erlere bir aylıktan on 

,*=:' iki aylığa kadar verilecek ikramiye karşılığı olup, personel mevcudunun azalması 
dolayısiyle 400 lira düşülmüştür. 

216 20 yıl hizmetten sonra terhis edilen çavuş, onbaşı ile IV ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince verilecek ikramiye : 
7278 ısayilı Kanunla uzatmalı eratın yaş (haddinin 48" den 55 e çıkması neticesi emek
liye ayrılanların sayısı azalmış olduğundan 2 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

219 6775 sayılı Kanun gereğince verilecelk tazminat : 
6775 sayılı Kanun gereğince askerî hâkimlere verilmekte olan tazminat karşılığı 
olup, bu bölümdeki 25 400 lira eksiklik askerî hâkim kadro mevcudunun azalması 
karşılığı olarak düşülmüştür. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik bedeli : 
Jandarma teşkilâtında mevcut Deniz Muhafaza riıotorlerinde çalışan -deniz perso
neline 1615 sayılı Kanun gereğince günde verilmekte olan 60 kuruş yemeklik bedeli 
karşılığı olup geçen yılın aynı teklif edilmfiştir. 

231 182 sayılı Kanun gereğince ödenecek hizmet eri tazminatı : 
182 sayılı Kanunla subaylara verilen ayda iki yüz lira hizmelt eri tazminatı olup bir 
aylık karşılığı 350 000 lira ilâvesiyle yeni bir fasıl açılmıştır. 

Yönetim, giderleri : • 

301 Merkez daireleri, büro giderleri: 
10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : • ' % 
40 öteberi giderleri : 

Merkez teşkilâtının bir yıllık büro giderleri karşılığı olup, 20 ve 30 ncu maddeler 
t geçen yılın aynı 10 ncu maddeden 200 lira, 40 ncı madffed'en 500 lira tasarruf mak-

sadiyle düşülmüştür. 
302 iller büro giderleri : . 

10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : - . • 
40 öteberi giderleri : 

iller teşkilâtının bir yıllık büro giderleri karşılığı olup, tasarruf maksadiyle 20 nci 
döşeme maddesinden 10 750, 40 ncı öteberi, maddesinden 700 lira düşülmüş, hizmet 
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artışı dolayıMyle ödenek kâfi gelmediğinden 10 ncu kırtasiye maddesine 28 500 lira 
ve Birliklerin daktilo makinası ihtiyacını karşılamak maksadiyle 30 ncu demirbaş 
maddesine 83 500 lira ilâve edilerek teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Bu bölümden alınan ödenekle ancak 1/3 nispetinde ihtiyaç karşılanabilmekte oldu
ğundan ihtiyaçların bir kısmının ikmali maksadiyle 100 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
Merkez posta telgraf ücretleri: 
îller posta telgraf ücretleri : 
Merkez telefon giderleri : 
îller telefon giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtının bir yıllık posta ve telgraf giderleri ile 127 telefonun bir 
yıllık ücret giderleri karşılığı olup tasarruf maksadiyle I I nci maddeden 500 lira 
12 nci maddeden 500 lira 21 nci maddeden 700 lira ve 22 nci maddeden 820 lira 
düşülmüştür. 
Kira bedeli : 
Jandarma teşkilâtında mevcut ihtiyaç ve istimlâkler dolayısiyle 1 293 adede yükse
len kiralık binaların sözleşmelerine göre bir yıllık kira bedeli karşılığı olarak 
213 811 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Giyecekler : 
(D) cetvelinde müstahdem; 51 hademe, 3433 ve 5056 sayılı Kanunlara göre bir hem
şireye ve 4471 sayılı Kanuna göre 170 sivil şoföre ve makinist ile 29 .1 .1942 gün 
ve 17226 sayılı Kararnameye göre Jandarma Deniz Botlarında müstahdem 98 aded 
sivil kaptan, makinist ve deniz personeline verilmekte olan giyecekler karşılığı olup 
202 nci bölümde belirtilen şoför, makinist ve gemi personeli ihtiyacı için 5 600 iira 
fazlası ile teklif edilmiştir. 
Yolluklar : 
Sürekli görev yolluğu : 
Geçici görev yolluğu : 
Müfettişler yolluğu : 
Yabancı memleketler yolluğu : 
J. Genel Kumandanlığının Merkez ve îller Teşkilâtında bulunan personelin nakil ve 
tâyinlerinde ve geçici görevlerinde, müfettişlerin teftişlerinde alacakları yolluklarla 
Almanya'dan satmalman ve 1961 yılında yurda girecek 5 sahil muhafaza botumun 
muayene ve tesellümünde bulunmak üzere Almanya'ya gidecek ve dönecek persone
lin yollukları karşılığı olup emekliye ayrılan personel karşılığı 10 ncu sürekli görev 
yolluğundan 100 500 lira, 30 ncu müfettişler yolluğundan 40 000 lira, 40 nci yabancı 
memleketler yolluğundan 11 000 lira olmak üzere ceman 151 500 lira eksiği ile teklif 
edilmiştir. * 
4598 ve 5501 ve 211 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk
ları : 
Merkez : 
îller 
4598 ve 5501 ve 211 sayılı kanunlar gereğince hastalanan ve tedavi görenlerin ilâç 
parası ile hastahanelere gönderilenlerin yollukları karşılığı olup ödenek kifayetsiz
liği dolayısiyle 20 nci iller maddesine 2 500 lira ilâvesi ile teklif edilmiştir. 
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309 Taşıt giderleri : . . . 
11 Kumandanlık -otomobili işletme gideri 
12 Kumandanlık otomobili onarma gideri 
21 Merkez taşıtları işletme gideri 
22 Merkez taşıtları onarma giderleri 
31 îller taşıtları işletme giderleri 
32 îller taşıtları onarma giderleri 
33 îller kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli" 
34 iller kara taşıtlan ve deniz muhafaza vasıtaları onarma giderleri 

Merkez ve taşra teşkilâtında mevcut 671 aded çeşitli kara motorlu vasıtaları ile 37 
aded Deniz Muhafaza botlarının bir yıllık akar yakıt ve her türlü işletme ve yedek 
parça onarım giderleri karşılığı olup hizmetlerin artışı dolayısiyle 21 nci maddeye 
6 000 lira, 22 nci maddeye 3 000 lira, 31 nci maddeye 200 000 lira ile 1961 yılında 
Almanya'dan gelecek ve hizmete girecek beş yeni Deniz Muhafaza botunun her tür
lü -işletme giderleri karşılığı olarak 33 ncü maddeye 769 500 lira ilâve edilmiş, 12 
nci maddeden 2 000 lira düşülerek 7 610 500 lira teklif edilmiştir. 

Daire hizmetleri 

401 Basımevi giderleri : 
Jandarma Basımevinde mevcut baskı makinalarını işletme ve - onarımında sarf edil
mek üzere konulmuş olup ödenek kâfi gelmediğinden 11 000 lira fazlası ile 21 000 
lira teklif edilmiştir. 

4D5 Hayvan ve motosiklet satmalına ve tâvizi, ölenlerin tazmini. 
10 Satmalma ve tâviz : 
20 Ordu ve jandarmaya mensup subaylar ile eratın .malı olan hayvanlardan ölen veya 

. öldürülenlerin bedelinin tazminine dair 1471 ve 5013 sayılı kanunlar gereğince ya
pılacak ödemeler : 
1706 ve 6372 sayılı kanunlara göre satmalmacak özlük hayvanları ile Millî Savunma 
Bakanlığından alman hayvanların b edellerinin ödenmesi ve 1471 ve 5013 sayılı- ka
nunlar gereğince ölen veya hasara uğrıyan " özlük hayvanların tazmini için geçen 
yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

406 Haber alma giderleri : 
6815 sayılı Kanun gereğince kaçakçılığın men'i ve takibi için kurulmuş ve genişletil
miş olan Jandarma İstihbarat Teşkilâtında 12 istihbarat amirliklerinde çalışan perso
nelin bir yıllık süplüman ve ajan giderleri ile çeşitli haber alma hizmetlerinin ge
rektirdiği her türlü giderler karşılığı geçen yılın ayni olarak teklif edilmiştir. 

409 Muayyenat : 
10 Tayinat : '» 
20 Yem : 
30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtma : 

Jaradarma personelinin kanunları gereğince bir yıllık muayyenat giderleri karşıhft 
olup, bu bölümdeki 10 ncu tayinat maddesindeki 2 694 000 lira artış sabit jandar
ma birlikleri erlerinin aylık iaşe bedellerinin 60 liradan 80 liraya yükseltilmesi kar
şılığı olup er mevcudunun azaltılma sı dolayısiyle ve tasarruf maksadiyle 30 ncu mad
deden 1 100 000 lria düşülmüştür. 

410 Askerî gereçler : 
10 Giyecekler • 
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Teçhizat : 
Mutabiye : 
Jandarma personelinin kanunları .gereğince bir yıllık giyecek ve teçhizat giderleri 
karşılığı olup, emekliye ayrılan persıonel ve kadrodan düşülen erlerin giyecek gider
leri karşılığı 10 ncu giyecekler maddesinden 572 000 lira düşülmüş ödeneği kâfi 
gelmiyen uzun miatlı teçhizat maddelerinin temini maksadiyle 20 nci teçhizat mad
desine 457 000 lira ilâvesi ile teklif edilmiştir. 
Harb gereçleri ve teçhizatı : 
Jandarma 'birlik ve teşkillerinin bir yıllık her türlü harb gereçleri ve teçhizatı ile 
eğitim ve öğretim malzemeleri, telli ve telsiz muhabere malzemeleri ve Güney hudut
larında yapılmakta olan engelleme hizmetlerinin gerektirdiği her türlü giderler kar
şılığı olup bu 'bölümdeki 907 000 lira artış yetmiş bin (kilometreye yükselen telli mu
habere şebekesinin yenilenmesi ve ıslahı için 'dire'k temini ile yeniden açılacak telsiz 
muhabere merkezlerinin ihtiyacı bulunan alıcı - verici telsiz cihazlarının satmalınmas] 
için teklif edilmiştir. 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri : 
Jandarma birlik ve teşkillerinin bir yıllık ecza ve sağlık gereçleri giderleri karşılığı 
olup, personel mevcudunun azalması ve stok ilâç mevcudunun fazlalığı dolayısiyle 
80 000 lira eksiği ile teklif edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri : 
Jandarma birlik ve teşkillerinde mevcut mirî ve özlük hayvanların bir yıllık ecza ve ge
reçleri giderleri karşılığı olup hayvan hastalıklarının artışı ve ödenek kifayetsizliği 
dolayısiyle 30 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
Jandarma birlik ve teşkillerinin bir yıllık her türlü taşıma giderleri karşılığı olup per
sonel mevcudunun azaltılmış olması maksadiyle 500 000 lira düşülerek teklif edilmiş
tir. 
Okullar giderleri : 
Jandarma Subay Tatbikat ve Astsubay ve Er Eğitim Okul alaylarının bir yıllık okul 
eğitim ve öğretim giderleri karşılığı olup personel mevcutlarının azaltılmış olması 
maksadiyle 6 000 lira eksiği ile teklif edilmiştir. 
ölen erlerin cenaze giderleri ile kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen subay, astsubay, 
er ve deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir yaptırma giderleri : 
1960 yılında 9 ilde yaptırılmış olan kabirlerin inşa giderleri karşılığı olarak 15 569 
lira eksiği ile teklif edilmiştir. 
Mahkeme giderleri : 
Tanık, sanık ve adlî müzaharet gil;rleri : 
Askerî mahkemeler giderleri : 
1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usul Kanunun '64, 77 ve 1631 sayılı Askerî Mahkeme 
ler Usul Kanunun 114 ncü, 115 nci maddeleri gereğince askerî mahkemelere gele 
eek tanık, sanık ve bilir kişilerin yol giderleri ile yevmiyelerinin ve 4576 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1111 sayılı Askerlik Kanunun 61 nci maddesi gereğince veri
lecek adlî müzaharet giderleri ile askerî hâkimlere tahkikat için verilecek yolluk kar
şılığı olarak ödenek kâfi gelmediğinden ve iş miktarının artışı dolayısiyle 10 mm 
maddeye 2 000 lira 20 nci maddeye 5 000 lira ilâvesiyle teklif edilmiştir. 
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İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim : 
Jandarma teşkillerinde î§ Kanununa göre çalışan yevmiyeli işçilerin dairece îsci Si
gortaları Kurumuna ödenecek kanuni prim karşılığı olarak '336 lira ilâvesiyle tek
lif edilmiştir. 
Moral hizmetleri her türlü giderleri : . -
Moral hizmetlerinin gerektirdiği h T türlü giderler karşılığı olup, geçen yılın ayni 
teklif edilmiştir. 
Beden eğitimi ve müsabaka genel giderleri : 
Jandarma Spor Güçlerinin müsabakalara iştiraklerinin gerektirdiği her türlü gider
ler karşılığı geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Yayın giderleri : 

1,0 Satınalma ve abone : 
20 Başka her çeşit giderler : 

Jandarma Genel Kumandanlığı merkez ve iller teşkilâtınım faydalandığı yerli ve ya
bancı gazete ve kitapların satmalının ası ve başka her çeşit giderler karşılığı olup, 1960 
yılında yürürlükten kaldırılan haritaların yerine yenilerinin alınmış olması dolayı-
siyle 10 ncu maddeden 500 lira ve 20 nei maddeden 15 570 lira düşülerek teklif 
edilmiştir. 
Staj giderleri : 

10 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol
lukları ile başka her çeşit giderleri. , 
Bu yıl Amerikan ve Fransız" kolejlerinde lisan stajına tâbi tutulacak subaylapm staj 
giderleri karşılığı olarak geçen-yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri : 
1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri Federal Polis ve Eyalet Zabıtası Teşkilâ
tında incelemelerde'bulunmak üzere 6 ay müddetle burslu olarak Amerika'ya gönde
rilen 14 subayın dönüş ve 1961 yılında gönderileceklerin gidiş yol giderleri karşı
lığı olup, 620 lira eksiği ile teklif edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : 
1961 yılında iştirak edilecek kongre ve konferans olmadığından bölümün muhafazası 
için bir Mra teklif edilmiştir. ^ 
Kurs giderleri : 
Jandarma subay, astsubay ve uzatmalı erlerin bilgilerini artırmak maksadiyle Millî 
Savunma Bakanlığı ile müştereken tertiplenmiş çeşitli kurslara iştirak edecek perso
nelin yollukları ve kurs yevmiyeleri karşılığı olup mevcutların azalması dolayı siyle 
200 000 lira eksiğiyle ,J617 000 lira teklif edilmiştir. 

Borçlar 

Geçen yıl borçlraı : 
Geçen yılın ayı teklif edilmiştir 
Eski yıllar borçları : 

10 H956 — 1959 yılları borçları 
Geçen yılın ayı teklif edilmiştir. 

20 1928 — 1955 yılları borçları 
Geçen yılın ayı teklif edilmiştir. 
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Yatırımlar 

I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Yıllara bölünmüş plân gereğince 1961 yılında yapılacak 5 aded karakol, 2 tavla, 
9 ikmal inşaatı ve 98 bina onarımı karşılığı olup, 74 000 lira eksiği ile teklif edil

miştir. 

II - Satmalına,.yapı tesis ve sermaye teşkili 

731 İstimlâk bedeli : 
1918 sayılı Kanuna 6829 sayılı Kauunla eklenen birinci maddesine müstenit mah
sus kararnamesine göre 6831 sayılı Kanım hükümleri dâhilinde Güney hudutlarında 
istimlâki plânlaştınlan 306 250 dönüm araziden 180 300 dönümü engellenmiş ve 
istimlâk edilmiş olup, bu miktardan35 469 dönüm Hazine malı arazi düşüldükten 
sonra geri kalan şahıs malı arazinin 1957 - 1960 yılları içinde alınan 23 000 000 
lira ödenekle 106 606 dönümün be Telleri ödenmiş olup geri kalan 35 225 dönüm 
araziden 1961 yılında beher dönümü vasati 348 liradan olmak üzere 13 853 dönüm 
arazinin bedelinin ödenmesi için 4 821 000 lira teklif edilmiş, 3 179 000 lira bütçe 
mülâhazasiyle düşülmüştür. 

751 Satmalmacak motor, makina ve gereçler : 
10 Deniz vasıta ve makin-alan satmalına, taşıma, sigorta ve her çeşit giderleri : 

6815 sayılı Kanunla kıyı ve kara salarının korunması hizmetinde çalıştırılmakta 
olan deniz vasıtalarından makina1 an yıpranmış olan botlar için komple makina 
alımı ile Batı - Almanya'dan 1961 vılmda gelecek beş botun taşıma, sigorta ve her 
çeşit giderleri karşılığı olarak 535 500 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

20 7029 sayılı Kanun gereğince' deniz vasıtaları satmalması ve mevcutlann tamir ve İs
lahı: 
7029 sayılı Kanun gereğince Batı - Almanya'ya sipariş edilen dokuz sahil muhafa
za botunun mukavelesi gereğince 1961 yılı son taksit ödeneği olup, 1 196 000 lira 
eksiği ile 4 404 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Basımevi makinalan satmalmması : 
Jandarma Basımevi ihtiyacı için bir aded otomatik baskı, bir aded Entertip dizgi ve 
bir aded kâğıt kesme makinası alınması için 180 000 lira teklif edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar : (Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 
186 sayılı Kanun gereğince subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacını 
karşılamak üzere yıllık miktarı 6 000 000 lirayı geçmemek üzere 60 000 000 liraya 
kadar gelecek yıllara sâri olmak üzere yapılacak lojman bedeli karşılığı olarak 1961 
yılı için 4 000 000 liralık teklif edilmiştir. 

752 237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar : (Maliye Bakanlığı Bütçesine) 
Hizmetlerin artışı ve noksan vasıta ihtiyaçlarının ikmali için 1961 yılında satmalı* 
nacak 10 jeep ve 20 pikap olmak üzere 30 aded taşıt alımı karşılığı geçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 
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DIŞÎŞLERÎ BAKANLIĞI 
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Bakan tahsisatı : 
159 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 liradan bir senelik tahsisat olarak 12 000 lira 
konuldu. 

11 Merkez memurları maaşı : 
Bakanlığın merkez ve taşra kadroları tefrik edilmemiş olduğundan halen merkezdeki 
fiilî kadro durumuna göre memurların yıllık maaş tutarlan yapılan zamla birlikte 
2 683 600 lira olarak hesabedilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Halen yabancı memleketlerdeki misyonlarımızda bulunan 364 memurumuzun senelik ma
aş tutarı olarak yapılan zamla beraber ceman 43 312 300 lira olarak hesabedilmiştir. 
Geçen yıla nazaran 3 377 338 lira noksandır. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Maddenin muhafazası için geçen yılın aynı olarak 1 lira tahsisat konulmuştur. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1960 yılı (D) cetveli kadrolarının tutarı 1 014 600 liradır. 1961 malî yılı için bu kad
rolara ilâveten 6 aded 1 100 liralık telsiz memuru kadrosunun ilâvesine zaruret hâsıl ol
muş ve daimî mahiyet arz eden (E) cetvelindeki 4 aded lisan bilir daiftilo ile 1 aded dak
tilo kadrosu (D) cetveline alınmış oliuğundan yapılan zamla birlikte bunların karşılığı 
olarak ceman 260 200 lira ilâve edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
1960 yılı ecnebi memleketler hizmetliler kadrosu tutan 8 140 000 liradır. 1961 yılı için 
bu kadroların tutarına, elçiliklerde ktibdam edilecek telsiz memurluklarına 14 aded kad
ronun ilâvesi zarureti hâsıl olmuştur. Halen 18 aded telsiz istasyonu faaliyette bulun
makta) buna mufcabil 22 aded telsiz memuru ile hizmetin ifasına çalışılmakta ise de has
talık ve diğer zaruri aynlışlar dolayı siyle hizmet aksamakta olduğundan her istasyonda 
2 memur» istihdamı zaruri görülmektedir. İlâve olunan her kadroya ayda âzami 4 500 
lira aylık hesabiyle ceman 756 000 liranın ilâvesi lâzımgelmiş ve bütçede tasarrufu te
min maksadiyle 196 000 lira düşülmüştür. 
Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
1960 yılında merkez geçici hizmetlileri için (E) cetvelinden alınan kadrolardan 5 
adedi daimî mahiyet arz etmesi itibariyle (D) cetveline aktarılmış ve tahsisatı da o 
cetvelin tertibine eklenmiştir. Ancak tasnifine «a-raret görülen ve henüz ele alınmamış 
bulunan bâzı mühim tarihî evrakın tasnif ve tertibi işini görmek üzere -bîr Başkan, iki 
üye, bir daktilo ve bir odacıdan müteşekkil 10 ay müddetle bir Tasnif Heyetinin ku
rulması ieabettiğinden bunlara ait bir aded 950, iki aded 800, bir 600 ve bir 300 liralık 
kadronun tutarı olan 34 500 lira ilâvesiyle geçen yıla nazaran 25 500 lira noksaniyle 
tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurlan çocuk zammı : 
22 000 lira olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanunla verilmekte olan çocuk zamlarını karşılamak üzere ecnebi memle
ketlerdeki memurların ihtiyaçlan karşılığı olarak 21 000 lira teklif edilmiştir. Geçen 
yılın aynıdır. 
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21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen senelerdeki ödenen miktarlar göz önünde tutularak bu sene de geçen yıl olduğu 
gibi 3 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir, 

31-32 Merkez ve ecnebi memleketler memurları ölüm yardımı : 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince vukuu muhtemel masraflar karşılığı olarak ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3556 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Ecnebi dil imtihanını kazananlara ödenecek mükâfata karşılamak üzere geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Merkez ve taşra memurlarının maaşlariyle (D) cetveli hizmetlilerinin ücretleri ve ma
aş ve ücretlere yapılan zam yekûnunun % 6 sı hesabiyle konulmuştur. Geçen yıla na
zaran 129 206 lira fazladır. 
Temsil tahsisatı : 
7244 sayılı Kanun hükmüne müsteniden Umumi Kâtip Temsil tahsisatı olarak ayda 
500 lira hesabiyle bir senelik tutarı teklif edilmiştir. 

10-60 Merkez büro giderleri : 
Bu faslın 10 ncu maddesinden 50 sayılı Kanunla yapılan tasarruf göz önünde tu
tularak tahsisat teklif edilmiş diğer tertiplere ise geçen yılın aynı konulmuştur. 
Ancak aydınlatma ve demirbaş tahsisatı ihtiyacı karşılıyanıadığmdan 1961 yılı için 
bu tertiplere geçen yıla nazaran ceman 40 000 lira fazla konulmuş bulunmaktadır. 

10 Kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler : » 
Yabancı memleketlerde yeniden elçilik kurulmuş olmasına rağmen tasarrufa riayet su
retiyle geçen seneki tahsisatın aynı miktarındaki ödenekle ihtiyacın karşılanabileceği 
düşünülerek fazla tahsisat istenilm emiştir 

20 Döşeme: 
Tasarrufa âzami riayet suretiyle geçen yıla nazaran 250 000 lira noks aniyle tahsisat 
tekilf edilmiştir. Eski senelerdeki sarfiyata nazaran az olmasına rağmen ihtiyacın 
bu miktarla karşılanmasına çalışılacaktır. 

30 Demirbaş : 
50 sayılı Kanunla mevkuf tutulan miktar ,göz önünde 'tutularak tahsisat teklif edil
miştir. İhtiyacın bu miktarla karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

40 öteberi masrafları : 
Tasarrufa riyaet edilerek ihtiyacın ancak 1 165 000 lira ile karşılanacağı tahmin 
edildiğinden geçen yıla nazaran 135 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Tasarrufa riayet suretiyle ve 50 sayılı Kanunla mevikuf tutulan miktar nazarı iti
bara alınarak 25 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Mahrukat fiyatlarının artmış olmasına ve kançılaryaların kısmen tevsi edilmiş bu
lunmasına rağmen tasarrufa riayet suretiyle geçen seneki tahsisatla ihtiyacın karşı
lanacağı tahmin edilmiş ve aynı miktar tahsisat konulmuştur. 
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70 Giyecekler : 
Dış memleketler temsilciliklerimizde istihdam edilen kavas, kapıcı, bahçıvan, bekçi, 
garson, hizmetçi ve şoför gibi müstahdemlere her sene verilmekte olan elbise, ayak
kabı, iş elbisesi ve iki senede bir palto bedellerini karşılamak üzere konulmuştur. 
Temsilciliklerimizin bulundukları memleketlerin şartlarına göre verilmesi gereken bu 
ihtiyaç maddelerinin tasarrufa riayet suretiyle temini göz önünde tutularak geçen yıla 
nazaran 50 455 lira noksaniyle teklifi cihetine gidilmiştir. 

81 Taşıt işletme masrafları : 
Yeni kurulan elçilikler için alman ve alınacak olan vasıtaların ihtiyaçlarına ve eski 
arabaların birçok malzemenin ve bilhassa iç ve dış lâstiklerinin değiştirilmesi zaru
reti göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 100 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

82 Taşıt onarma masrafları : 
Temsilciliklerimizdeki otomobiller iki ile yedi yaş arasında değişmektedir. Bu otomo
biller eskilikleri nispetinde kullanıldıkları iklim şartlarına göre bilhassa sıcak ihem-
leketlerde senede 2 - 3 defa tamire ihtiyaç göstermektedir. El emeği pahalı olan 
yabancı memleketlerde tamir masrafı o nispette yüksektir. Buna rağmen tasarruf 
mülâhazasiyle geçen yıla nazaran 50 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

83 Taşıtlar satmalma masrafları : 
Teklif olunan 262 000 lira ile, Roma, Ottova, Yeni Delhi, Bomv Londra ve Lagos 
Büyükelçilikleri için otomobil satmalmaeaktır. Geçen yıla nazaran 140 000 lira nok
saniyle teklif edilmiştir. 

91 Ziyafet : 
Artan siyasi faaliyetlere muvazi olarak geçen yıllarda bu maddeye konulan tahsisat
ta da bir artış müşahade edilmekte ise de tasarruf kaidelerine dikkatle itina olun
mak suretiyle ve 50 sayılı Kanunla mevkuf tutulan miktar da nazara alınarak geçen 
yıla nazaran 250 000 lira noksaniyle 1 420 000 lira istenilmiş bulunmaktadır. 

92 Yardım ve ödünç verme : 
ihtiyaç kesin olarak bilinmediğinden sarfiyatın seyri göz önünde tutularak geçen yılm 
aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıllarda bu ihtiyacın ancak 45 000 lira ile karşılanabildiği anlaşıldığından 1961 
yılı için de aynı miktarda tahsisat teklif edilmiştir. 

İ l Merkez posta ve telgraf ücreti : 
1960 bütçesine konulan 1 700 000 liralık tahsisat tamamen sarf edilmiş ve sene sonuna 
kadar olan ihtiyacı karşılamak üzere 1 000 000 liralık ek tahsisat istemek zarureti hâ
sıl olmuştur. Buna rağmen 1961 yılma âzami tasarrufla hareket olunarak geçen yıl büt
çesiyle verilen 1 700 000 lira ile ihtiyacın karşılanması mümkün olacağı mülâhazasiyle 
aynı miktarda tahsisat istenmiştir. ,; 

12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her tüılü haberleşme masrafları : 
Milletlerarası siyasi hâdiselerle iktisadi teşekküller nezdindeki faaliyet ve teşebbüslerin 
1961 malî yılı zarfında daha da artacağı düşünüldüğünden bu faaliyetlerin haberleşme 
masrafları üzerinde tesir edeceği tabiî bulunmaktadır. Gerek bâzı memleketlerde PTT 
ücretlerinin artışı gerekse iş hacminin çoğalması dolayısiyle temsilciliklerimizin bu ihti
yaç konusundaki tahsisat talepleri 1960 yılı bütçesine konulan 1 870 000 lirayı aşmak
ta olmasına rağmen tasarruf kaidelerine riayet suretiyle geçen yıla nazaran 270 000 li
ra noksaniyle 1 600 000 lira teklif edilmiştir. 
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21 Merkez telefon masrafları : 
Her sene bütçesiyle bu tertibe konulan tahsisat ihtiyacı karşılıyamamakta ise de tasar
rufa âzami riayet suretiyle geçen yılın aynı olarak tahsisat teklif edilmiştir. 
Kira : 
Dış temsilciliklerimizin mukaveleye bağlı icar bedelleri yekûnu 4 201 301 liradır. Bu 
meblâğ yeniden açılmasına karar verilen Nijerya (Lagos) Elçiliği için kiralanacak bina
nın icar bedeli olarak 100 000 lira ilâve edilmek suretiyle ve geçen yıla nazaran 112 801 
lira fazlasiyle 4 301 301 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Giyecekler : " • 
Elbise alma istihkakı bulunan 110 müstahdeme verilecek elbise, ayakkabı, iş elbisesi ve 
28 müstahdeme verilecek palto bedeli olarak geçen yıla nazaran 30 400 lira noksaniyle 
48 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Bu maddeye 1960 yılında konulan tahsisat ihtiyacı karşılıyamadığından 1 000 000 li
ralık tahsisat eklenmiş ve ayrıca yeniden 1 000 000 liralık ek tahsisat talebedilmiştir. Ma-
haza 1961 yılında âzami tasarrufa riayet olunacağı mülâhazasiyle ve ihtiyacın noksansız 
olarak karşılanmasını temin maksadiyle geçen yıla nazaran 458 000 lira fazlasiyle 1 900 000 
lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yıla nazaran 924 870 lira noksaniyle teklif olunan 2 100 000 liralık tahsi
satın 1 000000 lirası kurye masraflarını karşılamak üzere konulmuştur. Mevcut 
kurye servislerinin aynen muhafazası ve 1961 senesinde siyasi ve iktisadi faaliyetle
rin icalbettireceği sehayatler göz önünde tutularak bu tefrika zaruret hâsıl olmak
tadır. Geriye kalan 1 10 000 lira ile de yukarda da arz olunan siyasi ve iktisadi 
faaliyetlerin icalbettireceği seyahat masraflarını karşılamak icabedecektir. Bu 'bap
ta âzami tasarrufla hareket olunacağından geçen yıla nazaran mühim miktarda ta-
tassuf sağlanmış bulunmaktadır. 

11 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcıraûılan (Merkez) : 
1961 yılı için teklif olunan tahsisat 10 000 lira fazlasiyle 20 000 liradır. Hiçbir 
sene konulan tahsisat ihtiyacı karşılayamamakta ve sene içerisinde ta!hak!kük eden 
istihkakları ödiyebilmek için karşılıksız borç tertibinden tahsisat almak zarureti hâ
sıl olmaktadır. Buna mahal kalmamak üzere 1961 yılı için 10 000 lira fazla teklif 
edilmiştir. 

12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları (Ecnebi 
memleketler) : 
İhtiyacın ancak bu miktarla karşılanabileceği anlaşıldığından geçen yıl olduğu gibi 
bu sene de 80 250 lira teklif edilmiştir. 

l î Bakanlık otomobilleri onarma masrafları : 
Bakanlıkta bulunan BUÎCK ve CADÎLLAC marka iki otomobilin senelik işleltme 
ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 3 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Î2 Bakanlık otomobilleri onarma masrafları : 
Mevcut iki otomobil eski model olmaları itibariyle sık sık tamire ihtiyaç hâsıl ol
maktadır. 1960 yılı bütçesine konulan tahsisat kâfi gelmediğinden ek tahsisat iste
mek lüzumu hâsıl olmuştur. Bu durum göz önüne % alınarak geçen yıla nazaran 
4 000 lira fazlasiyle 10 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Hâlen 1 aded BUÎGK marka otomobil ile evrak'tevzi işlerinde çalıştırılan 1 aded 
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motosikletin işletme ihtiyacı karşılığı olarak geçen yıla nazaran 500 lira fazlasiyle 
10 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Mevcut vasıtalar eski model olduklarından sık sık tamire ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 
Bâzı parçaların yerine orjinallerinin temini de icabettiğinden bu masraf] an karşıla
mak üzere geçen yıla nazaran 3 500 lira fazlasiyle 7 500 lira teklif edilmiştir. 
Fahrî konsolosluklar aidatı : 
198 sayılı Kanunla fahrî konsolosluklara verilmesi kabul olunan aidatın karşılana
bilmesi için geçen yıla nazaran 135 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 
Basımevi masrafları : 
Teklif olunan 12 500 lira ile ihtiyacın ancak karşılanabileceği anlaşıldığından geçen 
yılıa aynı olarak konulmuştur. 

10 Temsil masraftan : 
Geçen senenin aynıdır. Ve ihtiyacı ancak karşılamaktadır. 

20 Yabancı Devlet, Hükümet reislerinin ve misafirlerin ve ecnebi elçilerin ağırlama mas
raftan : 
1960 bütçesine konulan 3 000 000 liranın 1 500 000 lirası 50 sayılı Kanunla mevkuf 
tutulmuş ve fakat hâsıl olan ihtiyaç karşısında bu tertibe tahsisat eklenmesine za
ruret görülmüştür. Bu itibarla 1960 yılındaki sarfiyat 2 000 000 lirayı tecavüz etmiş 
olmasına rağmen tasarrufa riayet suretiyle 1961 yılı için 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Umumi Kâtiplik ikâmetgâh masraf lan : 
Teklif olunan tahsisatın 8 100 lirası ikâmetgâhın kira bedeli, 3 900 lirası da su, 
elektrik, havagazı ve telefon masraf lan gibi ihtiyaçlar karşılığıdır. Ve geçen yılın 
aynı teklif edilmiştir. 

10 Satınalma ve abone : 
Geçen senenin aynı olarak 150 000 lira teklif edilmiştir. Ve bu tahsisatla ihtiyaç 
karşılanmaktadır. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Bu tertip için de geçen sen eki miktardan tahsisat konulmuştur. Ve ihtiyacın bu mik
tarla karşılanabileceği anlaşılmaktadır. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Bakanlığımız bütçesine konulmakta olan katılma payları ahdî esaslara müstenit bulun-

• maktadır. Bu sene fazla olarak teklif edilen 2 222 079 lira ödenmesi zaruri bulunma
sına rağmen bütçeye konulan tahsisatın kifayet etmemesi dolayısiyle yerine getirilemi-
yen vecibeleri karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

2£ Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masraflan : 
1960 yılında 4 806 000 lira olarak kabul edilen bu tahsisatın 2 400 000 lirası 50 sayılı 
Kanunla mevkuf tutulmuş olduğundan bu husus göz önünde tutularak ve daha da ta
sarrufa riayet olunarak 206 000 lira noksaniyle 2 200 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Devlet Başkanı ve Başbakanın yabancı memleketlere yapacaklan seyahatin gerektir-
<iig* masrafla? : 
1960 yılında 1 000 000 lira olarak kabul edilen bu tahsisatın 600 000 lira 50 sayılı 
Kanunla mevkuf tutulmuş ve 1961 yılı ihtiyacının da 100 000 lira ile karşmabileceği 
düşünülmüş olduğundan geçen yıla nazaran 900 000 lira noksaniyle konulmuştur. 

30 Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonlan masrafları : 
İhtiyaç karşılığı olarak geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 
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40 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım idaresi Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahallî mas
raflarına Hükümetimizin iştirak payı : ••-""-' 
Ahdî olan bu iştirak payı geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. 

50 Cento çok taraflı Teknik îş Birliği Fonuna katılma payı : 
Bu katılma payı da ahdîdir; ve geçen seneki miktar tahsisat konulmuştur. 

60 NATO Konseyi her türlü masrafları : 
1961 yılında memleketimizde toplantı yapılamıyacağı cihetle yalnız maddenin muha
fazası maksadiyle 1 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

70 Cento Ekonomik Komitesine yardım: 
Bu tertip 1961 bütçesinde yeniden açılmış bulunmaktadır. Cento Ekonomik Komite
sine ahden yapılması gerekli bulunan yardım için 150 000 liralık tahsisat teklif edil
miştir. 

454 Sigorta masrafları : 
Elçilik ve konsolosluklarımıza ait binaların mefruşat ve demirbaş eşyanın sigorta 
masraflarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 160 000 lira teklif edilmiştir. 
İhtiyacın bu miktarla karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

459 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma masrafları : 
Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ile sosyal ve kültürel teşekküllere ya
pılacak yardım, bu teşekküllerde vazifelendirilecek öğretmen, memur ve diğer per
sonelin masrafları ftarihî ve bediî kıymeti haiz bina ve eserlerin korunması reste-
rasyonu ve Türk Kültürünü koruma yayma ve .geliştirme amaciyle verilecek ilmî 
konferanslar, Türk sanat eserlerine ait açılacak «ergiler ve seminerler için dış mem
leketlere Hükümetimizce gönderileceklerin masrafları, dış memleketlerdeki Müslü
man soydaışlanmızm dinî ve ahlâki bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi ve Anavatana 
olan bağlılıklarının takviyesi gayesiyle gönderilecek ilim ve din adamlarının mas
rafları ile hariçte Türk Kültür varlığını koruma, yayma ve geliştirme konusuna 
mütaallik masrafların karşılanması için geçen seneye nazaran 155 455 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. 

461 10 Balkan Paktı Daimî Sekreterliğinin her türlü masrafları : 
Maddeyi muhafaza maksadiyle 1 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

20 Cento Daimî Sekreterliğinin her türlü masrafları : 
Ahdî olarak ödenmekte bulunan bu masraflar için geçen sene olduğu gibi 150 000 
lira konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
Geçen yıla nazaran 15,000 lira fazlasiyle teklif olunan bu tahsisatın 20 000 lirası, 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince elçilik ve konsolosluklarımızda müs
tahdem Türk tabiiyetindeki hizmetlilerin T. C. Emekli Sandığından faydalandırıl
malarına mütaallik muamelelerin tekemmül etmiş olması dolayısiyle Emekli Sandığı
na Bakanlıkça yatırılması gereken emekli kesenekleri karşılığı olarak teklif edil
miştir. Geriye kalanı tahakkuk edip de her hangi bir sebeple ödenmiyen istihkak
ların karşılığı olarak her sene bütçesine konulması mûtad tahsisattan ibarettir. 

502 10 1956 - 1959 yılları borçları : • 
1960 yılı bütçesinin (Geçen yıl borçları) faslında'ki tahsisatın kâfi gelmemesi veya 
istihkalk sahiplerinin zamanında müracaat ederek alacaklarını tahakkuk ettirmeye 
yarıyacak evrakı müsbiteyi tevdi etmemiş bulunmaları sebebiyle düyuna kalan 
istihkakların tediyesine sarf edilmek üzere ve geçen yılın aynı olarak tahsisat tek
lif edilmiştir. 
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20 1928 - 1955 yılları borçları : 
Bu maddedeki tahsisat geçen yıla nazaran 91 500 lira fazla alarak teklif edilmiştir, 
Emekli Sandığı Kanunu gereğince, elçilik ve konsoloslulklarıımızda müstahdemi Türk ta
biiyetindeki hizmetlilerin geçmiş yıllara ait borçlanmalarının klırumoa ödenecek karşılığı 
olmak üzere bu taüısisat konulmuş bulunmaktadır. 

601 Memur ve müstahdemlerin yiyeceğine yardım : 
Bu fasıl yeniden açılmış memur ve müstahdemlerin yiyecek ihtiyaçlarına yardımı maıksa-
diyle teklif edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Ecneibi memleketlerdeki temsilciliklerimizin işgal ettikleri binaların tamir masrafları kar
şılığı olarak ve geçen yıla nazaran 200 000 lira noksaniyle 1 000 000 lira teklif edilmiş
tir. 

735 Sefarethane ve konsolosluk binaları satmalına ve yaptırma bedelleri : 
1961 yılı zarfında elçilik ve konsolosluklarımız için satınalmaeak binaların ve bina yap
tırılacak arsaların bedellerine sarf edilmek üzere geçen yıla nazaran 800 000 lira noksa
niyle 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 

753 Haibaıieşme tesisleri her türlü masrafları : * 
Bakanlığımız ile dış temsilciliklerimiz arasındaki muhalberatta en önemli yeri işgal ettiği 
gibi, Millî Savunma, Ticaret, Millî Eğitim ve Basın -i Yayın Turizm Bakanlıklarının 
da yurtdışı ile olan muhalberatını deruhde etmiş bulunan telsiz servislerimkin yedek 
parça ihtiyaçlarını ve bunların takviyesi için lüzumlu malzemenin mubayaasını sağla
mak maksadiyle ve geçen yıla nazaran 1 000 800 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar : 
(Maliye Bakanlığı bütçesine) : Bakanlığımız evrak tevzii islerinde kullanılmakta olan 
motosiklet çok eskimiş*ve hizmete elverişsiz bir hale gelmiş olduğumdan bunun yerine 
aynı hizmette kullanılmak üzere 1 aded jeep satınalınmaık üzere Maliye Bakanlığı büt
çesine 30 000 liralık tahsisat konulması teklif edilmiştir. 

MALÎYE BAKANLIĞI 

Maliye Bakanlığı bütçesine konulan tahsisat, yapılacak hizmetlerin çeşitlerine göre : 
A) Bakanlık hizmetlerine taallûk eden tahsisat, 
B) Yardımlar, 
C) Yatırımlar, ^ 

olmak üzere üç grupta mütalâa edilmekte olup bu gruplara giren tertiplere ayrılan tahsisatın 
hangi'hizmetler ve ihtiyaçlar karşılığı olduğu aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 

F. M. 

101 Bakan tahsisatı : 
Bakana verilecek olan tahsisatın bir yıllık tutarı karşılığıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4910 sayılı Kanunla bu kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan kanunlarla alman merkeze ait fiilî kadroların tu
tarları üst derece farklariyle birlikte 1961 yılı için 23 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Mevcut fazlalık muhtelif kanunlarla yeniden ilâve olunan kadrolarla Bakanlığı-
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miza • bağlanan Milletlerarası İktisadi İş Birliği Genel Sekreterliği Teşkilâtının ec
nebi memleketlerdeki delegasyonuna ödenecek maaşların döviz farkları ile maaşlara 
yapılan zam tutarlarından müteveilit bulunmaktadır. 

12 Vilâyet memurları maaşı : 
Maliye Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4910 sayılı Kanunla bu kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan kanunlarla alman vilâyetlere ait fiilî kadroların 
tutarları üst derece farklariyle ve yapılacak zamlarla birlikte 1961 yılı için 
66 500 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları maaşı : 
5655 sayılı Kanunla kaldırılan kadrolar dolayısiyle açıkta kalan memurların açık 
aylıkları ve 6435 sayılı Kanun gereğince alınacak kararların muhtemel masraflarını 
karşılamak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyet memurları açık maaşı : 
5655 sayılı Kanunla vilâyetler teşkilâtından kaldırılmış olan kadrolar dolayısiyle 
açıkta kalan memurlara ödenen ajdık miktarına göre 1961 malî yılında 25 000 lira
nın ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmış ve bu miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1961 yılı (D) cetveline dâhil merkez hizmetleri kadrolarının tutarı 5 275 000 lira
dır. Mevcut fazlalık 13 sayılı Kanunla Bakanlığımıza bağlı • Milletlerarası İktisadi îş 
Birlimi Teşkilâtı Genci Sekreterliği merkez ve ecnebi memleketler hizmetlilerine ait 
kadrolar ile bunların döviz farklarından ve (E) cetvelinden (D) cetveline alınan bir 
kısım kadrolar tutarlariyle uzun müddet terfi edememiş hizmetlilerin terfilerini sağ
lamak maksadiyle kadrolarda yapılan değişiklik ve ilâvelerden ve zamlardan müte
vellit bulunmaktadır. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
]961 yılı (D) cetveline dâhil vilâyetler hizmetlileri kadrolarının tutarları zamlarla 
10 500 000 liradır. Mevcut fazlalık uzun müddet terfi edememiş hizmetlilerin terfile
rini sağlamak maksadiyle kadrolarda yapılan değişiklik ve ilâvelerden ve zamlar
dan mütevellit bulunmaktadır. 

13 Millî Piyango İdaresi Denetçisi ücreti : 
3670 sayılı Kanunun 5 - 14 ncü maddelerine göre Millî Piyango İdaresinde çalıştırıl
makta olan 1 100 aylık ücretli denetçinin aylıkları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Merkezde mevcut geçici hizmetlilere ait kadroların bir kısım hizmetin daimîliği göz 
önüne alınarak (D) cetveline nakledilmiş ve bir kısım kadrolar da tamamen kaldı
rılmıştır. Halen mevcut öğretmen kadrolariyle diğer kadrolar tahsisatı tutarı olarak 
238 600 lira teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti: 
Vilâyet geçici hizmetlilerinin kadroları karşılığı olarak 535 200 lira teklif edilmiştir. 
Bu kadrolarda istihdam edilen muvakkat memur yardımcıları yurdun muhtelif böl
gelerinde çalışmakta olan Tapulama ve Toprak Tevzi Komisyonlarının çalıştığı mm-
takalarda vazife görmektedir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Sarfiyatın seyrine ve çocuk adedine göre yapılan hesap neticesinde 180 000 lira tek
lif edilmiştir. 

12 Vilâyet memurları çocuk zammı : 
Yapılan hesaba ve sarfiyatın seyrine göre 2 400 000 liranın yeteceği düşünülerek bu 
miktar tahsisat teklif edilmiştir. 
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21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Sarfiyatın seyrine göre 325 000 lira yeteceğinden bu miktar teklif edilmiştir. 

22 Vilâyet memurları doğum yardımı : 
Sarfiyatın seyrine göre 320 000 lira yeteceğinden bu miktar teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 

Geçmiş yıllar sarfiyatına göre merkez için 20 000, vilâyetler için de 70 000 lira teklif 
edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Sarfiyatın seyrine göre 90 000 lira yeteceğinden* bu miktar teklif edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen yün? aynı olarak 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
5434 sayılı Kanun ve tadilleri gereğince memur ve hizmetlilerin aylık ücretlerinden 
kesilen % 6 nispetinde emekli keseneği ile terfi farkları ve giriş aidatları aynen 
Devletçe ödenmektedir. Terfi farkla riyle giriş aidatı bütçeye konulan aylık ve ücret 
tahsisatlarının binde beşi olarak hesapedilmektedir. Buna nazaran emekli keseneği 
tertibine aylık ve ücret tertiplerinin toplamının % 6;5 nispetinde konulmuştur. 
Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince ayda 350 lira üzerinden Müsteşara verilmesi lâzımge-
len temsil tahsisatı karşılığı olup 4 200 lira teklif edilmiştir. 
Makina servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret : 
Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 
Kasa tazminatı : 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı olarak bilhe-
sap 1 564 000 teklif edilmiştir. 
6995 sayılı Kanun gereğince verilecek tahsisat : 
Temyiz Komisyonu Reisi, Daire Rehi âza ve raportörleriyle Muvazzaf İtiraz Komis
yonu Reis, âza ve raportörlerine verilecek tahsisat karşılığı olup 1961 yılı için bil-
hesap 817 800 lira teklif edilmiştir. 

10 Merkez kırtasiye : 
1961 malî yılı merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçları bugünkü fiyatlara göre he
saplanarak 100 000* lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen yılın aynı konulmuştur. * , 

30 Demirbaş : 
Geçmiş yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak 150 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Şehir suyu ilân bedeli ve temizlik malzemesine taallûk eden bu tertibe geçen yıl 
olduğu gibi 300 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geçmiş yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak 1961 yılı için 150 000 lira teklif edilmiş
tir. 

60 Isıtma : 
Geçen yılın aynı olarak 230 000 lira teklif edilmiştir. 
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Vilâyetler kırtasiye : ' . " , . ' 
Geçen yılın aynıdır. 
Döşeme : 
Vilâyet ve kaza maliye dairelerinin mefruşat taleplerinin bir kısmının bu yıl temini 
maksadiyle 1961 yılı için 155 000 lira teklif edilmiştir. 
Demirbaş : 
Vilâyet teşkilâtının demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere 1961 yılı için 400 000 lira 
teklif edilmiştir. • 
öteberi masrafları : . 
Vilâyetler Maliye dairelerinin temizlik ve nakil masrafları ve bu yıl yeniden zam gö
ren ilân bedelleriyle Hükümet konaklarının lâğım ve baca temizleme masrafları ufak 
sıva, tamir, badana masraflarını karşılamak üzere bu maddeye 950 000 lira teklif edil
miştir. 
Aydınlatma : 
Vilâyet ve kazalarda yeniden elektrik tesisatı vücuda getirilmiş bulunduğundan bu 
gibi yerlere dana fazla tahsisat gönderilmesi gerekmektedir. 1961 yılında 265 000 li
ranın yeteceği düşünülmektedir. 
Isıtma : 
Geçen yılın aynıdır. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez ve mülhakat Maliye daireleri basılı kâğıt ve defterler ihtiyacını karşılamak 
ve yeniden bastırılacak ayniyat talimatnamesinin gerektirdiği ihtiyaç göz önüne alı
narak 1961 yılı için 3 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yılın aynıdır. 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen yılın aynıdır. 
Merkez telefon masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 
Vilâyetler telefon masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 
Vilâyetler kira bedeli : 
Vilâyet ve kaza Maliye ve Vergi daireleri için kiralanmış ve yeniden kiralaıİaeak bi
naların kira bedelleri karşılığı olarak 1961 yılı için 618 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. , 
Giyecekler : 
Bakanlığın merkez hizmetlilerine her yıl birer kat elbise, ayakkabı ile üç yılda bir pal
to verilmektedir. 1961 yılında palto verilmiyeceğinden verilmesi gereken elbise ve 
ayakkabının maliyet fiyatlarına göre tutarları bulunan 106 000 lira teklif edilmiştir. 
Daimî vazife harcırahı : 
Nakil ve tahvillerin çok zaruri ahvale hasredilmesi tâli memurlar arasında da katî za- • 
ruret olmadıkça nakil ve tahvil yapılmaması suretiyle mevcut tahsisatla idare edilmesi 
düşünülerek 1961 yılında 600 000 lira teklif edilmiştir. 
Muvakkat vazife harcırahı : 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 72 nci maddesi mucibince yapılacak rayiç bedel tes-
biti işleri ile mezkûr kanuna bağlı 5 sayılı tarifenin 5 - 6 sayılı numaralarında kayıtlı 
gayrimenkullere kıymet takdir edecek Takdir komisyonları azaları, itiraz komisyon 
lan reis ve âzalarının zaruri masrafları ve Bakanlığın diğer teşkilâtında vazifeli rae-
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murlann yolluk ve yevmiyeleri bu tertipten karşılanmaktadır. Sarfiyatınseyrine gö
re 950 000 lira teklif edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı : 
Bakanlığımız Teftiş Heyeti kadrosunda mevcut müfettişlerin 1961 yılı içinde yapacağı 
seyahatler dolayısiyle tahakkuk edecek istihkakları, yol giderleriyle yevmiyelerin-
deki artış göz önüne alınarak 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Hesap uzmanları harcırahı : 
Hesap Uzmanları Kurulu bugünkü kadrosiyle Gelir ve Gider Vergisi kanunları tatbi
katında uhdesinde teveccüh eden tetkik işlerine lâyıkı veçhile yetişememektedir. Gün 
geçtikçe beyannameli mükellefler sayısı da artmaktadır. Bu itibarla kadro mevcudu
nu artırmak zarureti vardır. Bunun için her yıl mümkün mertebe fazla hesap uzmanı 
muavini alınmasına çalışılmaktadır.^ Matlup evsafa haiz bulunduğu takdirde 1961 yı
lında da 25 hesap uzmanı muavini alınması kararlaştırılmıştır. Bu itibarla 1961 yılı 
için 2 650 000 lira teklif edilmiştir. 
Yabancı memleketler harcırahı : 
1961. yılında yabancı memleketlerde malî mevzular üzerinde akdedilen kongre ve 
konferanslara, NATO toplantılarına, Hazine ve Para Fonu ile ilgili işlerde ticari mü
zakerelere, emlâk anlaşmalarına iştirak edeceklerin yolluk, yevmiye ve masrafları kar

gılığı olmak üzere ve yevmiyelerdeki artış farkı da nazara alınarak 1961 yılı için 
660 000 lira tahsisat; teklif edilmiştir. 
Teftiş ve tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye müfettişlerinin harcı
rahı , : . . ' - . 
1961 yılı içinde ecnebi memleketlere gönderilecek Maliye müfettişlerinin tahakkuk 
edecek harcırahları ve bundan başka ayrıca Milletlerarası İktisadi 1§ Birliği Genel 
Sekreterliğinin talebine tebaan teknik yardımdan faydalanmak üzere ecnebi memleket
lere gönderilecek Maliye müfettişlerinin gidiş ve dönüş yol paralariyle yevmiye artış
ları farklarını karşılamak üzere 400 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek hesap uzmanları harcırahı : 
1961 yılı içinde birer yıl müddetle tetkik için ecnebi memleketlere gönderilmesi düşü
nülen hesap uzmanlarının yevmiye ve yolluklarının karşılığı olarak 1961 yılı tahsisatı 
625 000 lira teklif edilmiştir. • 
Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı : 
Hazine, Gelirler, Millî Emlâk, Muhasebat Umum Müdürlüğünde mevcut kontrolörlerin 
yapacakları devir ve teftişe göre 6245 sayılı Kanuna uyularak hesaplanan yevmiye 
ve yollukları karşılığı olarak 1961 yılı ihtiyacı için 585 000 lira teklif edilmiştir. 
Defterdarlar, maJlmüdürleri, varidat müdürleri, millî emlâk müdürleri, kontrol memur
ları devir ve teftiş harcırahı : 
Defterdarlar, malmüdürleri, varidat, millî emlâk müdürleri ile kontrol memurlarının 
yapacakları devir ve teftişe göre hesaplanan yevmiye ve yolluklarına karşılık bilhesap 
T 000 000 lira konulmuştur. 
Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş harcı
rahı : 
Hayvanlar Vergisi Kanunu mucibince yoklama yapmak üzere köylere gönderilen me
murlarla vâki ihbar üzerine kaçak hayvan takibi için köylere yollanan memurların, 
nahiye ve kazalardaki vergi mükelleflerinin yoklama ve kontrollerini yapmak üzere 
bu mahallere gönderilen yoklama memurlarının yolluk ve yevmiyeleri bu tertipten 
karşılanmaktadır. Zirai kazançların vergi mevzuuna alınması halinde nahiye ve köy-
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lerde geniş mikyasta yokla ma icrası gerekeceğinden bu cihet nazara alınarak geçen 
seneye nazaran 80 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

84 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişlere ait harcırahlar: 
4353 sayılı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum Müdürlüğü teşkilâtı Kanu
nunun 5797 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince iîler teşkilâtının faali
yetinin en az üç yılda bir defa hukuk müşavirleri, merkez muhakemat müdürleri, 
müşavir avukat ve avukatlarla 3 ve 4 ncü maddeler gereğince de kazaların işlerini en 
az yılda bir defa vilâyet ve bölge muhakemat müdürleri ve vilâyet avukatları vasıta-
siyle teftiş ettirilmeleri icabet-inektedir. Bu hizmetlerin ifası için bu maddeye yevmiye 
farkları da göz önüne alınarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

85 Bankalar yeminli murakıpleri harcırahı : 
Memleketin muhtelif bölgelerindeki banka merkez ve şubelerinde 7129 sayılı Banka
lar Kanununun tatbikatım kontrol ve murakabe ile görevlendirilen 20 yeminli mura-
kıbin, yevmiye ve yolluklarına karşılık olmak üzere 290 000 lira tahsisat konulmuş
tur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince..atlı tahsildarlara verilecek 
tazminatlar : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 neu maddesi gereğince atlı tahsildarlara aylıkla
rının % 30 undan fazla olmamak şartiyle verilmesi gereken tazminat miktarı mevcut 
1560 aded atlı tahsildarlara göre hesaplanan 1 150 000 liraya ihtiyaç bulunmakta ol
duğundan bu miktar tesbit edilmiştir. 

94 Darphane ve Damga Matbaasından pul ve kıymetli evraik götürecek heyetlerin hareı-
rahı : 
Bu tertibe konulan tahsisatla posta ücretlerinden geniş mikyasta tasarruf sağlanmış 
bulunmaktadır. Darphane Matbaasında tabedilen damga pulları bilhassa sarfiyatın 
çok ve güzergâhta bulunan defterdarlıklara Darphanenin" mükeffel memur heyetleri 
vasıtasiyle götürülüp teslim edilmektedir. Bu kuryelerin harcırahlarını karşılamak 
üzere 1961 yılı için 40 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları : 

11 Merkez : ' 
Sarfiyatın seyrine ve kadrodaki artış nispetine göre 4598 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi mucibince ödenecek istihkakların karşılığı olarak 1961 yılı bütçesine 170 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

12 Vilâyetler : 
Sarfiyatın seyrine ve kadrodaki artiş nispetine göre 4598 sayılı Kanunun & ncu mad
desi mucibince ödenecek istihkakların karşılığı olarak 1961 yılı bütçesine 550 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 
Taşıt masrafları : 

11 Bakanlık otomobil işletme masrafları : 
Bakanlık makam arabasının işletme masrafı için 4 500 lira konulmuştur. 

.12 Bakanlık otomobil onarma masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Mevcut taşıtların masraflarına karşılık 10 000 lira konulmuştur. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : , iT 
Mevcut taşıtların onarım masrafına karşılık 3 000 lira konulnmştur. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafı : 
Mevcut taşıtların işletme masrafı olarak 5 000 lira konulmuştur. 
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32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
İstanbul Defterdarlığı hizmet arabasının 1961 yılı. içinde vukuu melhuz tamir masraf
ları karşılığı ve diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 5 OOO lira teklif edilmiştir. 

10-92 Dış teşkilât masrafları : 
Ecnebi memleketlerdeki Maliye Müşavir ve Mümessilliklerimiz ile Milletlerarası İkti
sadi İş Birliği delegasyonlarının yönetim masrafları karşılığı olarak 557 230 lira ko
nulmuştur. 
Matbaa masrafları : 

10 tik madde bedeli : 
Muhasebe sistemimizde yapılan ıslahat neticesi şimdiye kadar yalnız vilâyetlere gön
derilmekte olan pul, kıymetli kâğıtlar bundan böyle vilâyetlerin tavassutu olmaksızın 
doğrudan doğruya kazalara gönderilmesi icabettiğinden her kazanın ihtiyacının ayrı 
ayrı ambalaj edilmesi tabetmekte ve binnetice ambalaja muktazi iptidai maddelere 
daha fazla ihtiyaç olduğu gibi bu sarfiyat geçen yıllara nazaran bir hayli artmış ol
duğundan gelire müessir olan bu pulların fazla basımı da iptidai maddelerin artması
na sebep olmaktadır. Bu itibarla mezkûr ihtiyaçlar için iptidai madde olarak pul kâ
ğıdı, mukavva, zamk, bez, kalay, kurşun, boya, kapsül ve sicim gibi levazım alınmak
tadır. Bu malzemenin yeni fiyatları da göz önüne alınarak 1961 yılı için 400 000 lira
ya ihtiyaç bulunmaktadır. 

21 İşçi ücretleri ve işletme masrafları : 
Bu maddeler Hazineye ait muhtelif kıymetlerde Hare, Damga, Tayyare, Millî Savun
ma pullariyle hariçten alınan pul, cilt, baskı siparişleri münasebetiyle çalıştırılan işçi
lerin yevmiyeleriyle işletmeye mütaallik Kuvvei Muharrike su, benzin, yağ, gaz ve 
elektrik malzemesi gibi masraflar ve işçilerin İş Kanununa göre fazla çalışma ücretle
ri ödenmektedir. Bu tertipten 75 - 80 işçiye yevmiye verilmektedir. Ve ortalama yev
miye miktarı 14,80" liraya yükselmektedir. Pul sarfiyatımız devamlı surette artmak
tadır. 1961 malî yılında devamlı surette pul tab edilebilmesi için fazla mesai yapıla
cağı gibi işçi adedinin artırılması kalifiye elemanların ücretlerine birer miktar zam 
yapılması işçilere ücretli mezuniyet verilmesi ve saire gibi zaruretler karşısında bu 
tertibe 800 000 lira tahsisat konulmuştur. 

22 İşçi Sigortaları Kuramuna ödenecek primler : 
Darphane ve Damga Matbaasında çalışan işçilerin 4472, 5502, 6900 ve 6901 sayılı ka
nunlar gereğince ödenecek sigorta karşılığı ve yeniden alınması derpiş olunan işçiler 
için bu tertipten yapılacak tediyeleri karşılamak maksadiyle 115 000 lira teklif olun
muştur. 

23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları : 
Büyük kıymetler nezdinde muhafaza eden Darphane ve Damga Matbaasında çalışan 
işçiler esas itibariyle öğle yemeği için dışarıya çıkmaktan men edilmişler ise de bu iş
çilerin bâzı ahvalde yemeklerini beraberlerinde getirdikleri cihetle dışarıya çıkmaları
na bizzarur müsaade edilmekte ve binnetice iş yerinden dışarıya çıkarılmazdan evvel 
işçilerin üzerleri, başları aranmakta ve böylece öğle paydosu olarak işçilere tanınan 
bir saatlik zamanın bir kısmı da kaybedilmekte haklı ve devamlı şikâyetlere yol aç
maktadır. Bu zaruretler karşısında Darphane ve Damga Matbaası işçilerine öğle ye
meği verilmesi uygun bulunmuş olduğundan bugünkü fiyat konjonktüründe yükselen 
hayat seviyesine uygun olarak vâki artışlar göz önüne alınarak ve yeniden alınacak 
işçiler de hesap edilmek suretiyle 265 işçiye yevmiye 175 kuruştan 252 iş gününde ve
rilecek yemek bedeline karşılık 135 000 lira teklif edilmiştir, 
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Temsil masrafları : 
10 Bakanlık temsil masrafı : 
20 iktisadi îş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği masrafı : 

Malî mevzular üzerine memleketimize gelen yabancılarla aynı maksatla yabancı mem
leketlere gönderilen heyetlerimizin ve 13 No. lu Kanunla Başkanlığımıza bağlanan Mil
letlerarası İktisadi îş Birliği Delegasyonunun yapacakları kokteyl, ziyafet ve sair bu
na benzer masraflar karşılığı olarak İm fasla iki madde halinde 90 000 lira konulmuş
tur. 

10 Bey'iye aidatı : 
20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
30 Geri verilecek paralar : 
40 Mahkeme harçları : 
50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve Arazi Vergileri : 

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci "maddesinde yazılı masraflar karşılığı olarak 
tahsisat konulmaktadır. 

10 Vergi komisyonlarının maaşlı olmayan âzalarının huzur ücretleriyle vukufelıli ücret
ler : 
Bu tertipten vergi kanunları gereğince kurulan komisyonların gayrimuvazzaf âzala-
riyle vukufelıli ücretleri karşılanmakta senelerden beri âzami 9 - 15 lira arasında olan 
komisyon âzalarının ücretlerinin 1960 yılında artırılması zarureti vardır. Bu sebep
le bu yıl ihtiyacı karşılığı olarak âza huzur ücretlerinin artırılması karşısında 1961 
yılı için 700 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Satış koınisyonlariyle artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye 
âzalarının huzur ücretleri ve mahcuz menkul ve gayrimenkul mallara, kıymet takdir 
edecek bilir kişi ücretleri : 
Bu komisyonlarda bulunacak belediye âzalarının- yevmiyeleri ve bilir kişi ücretleri
nin emsallerine uygun bir miktarda artırılması düşünülerek 65 000 lira teklif edil
miştir. 

30 Malî Müşavere Komisyonunun huzur ücretleri : 
Muhasebei Umumiye Kanununun 132 nci maddesi gereğince Malî Müşavere Komis
yonu ayda dört içtima yapmaktadır. Yeni teşkil olunan komisyon üyelerinin huzur 
haklariyle bir raportör ücreti de ilâvesiyle 1961 yılı için 60 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları •. 
Bu maddeye mevzu tahsisatın bir kısmı Darphane ve Damga Matbaasının basmaktii 
olduğu kıymetli kâğıtların ilk madde ve baskı masraflarını teşkil etmektedir. 1961 
malî yılında 1 000 000 liranın kifayet edeceği düşünülerek bu miktar tahsisat teklif 
edilmiştir. 

20 Menkul ve gayrimenkul malların haciz, ilân, satış ve taşıma masrafları :: 
Mahcuz rnallann haciz ve satışı dolayısiyle önceden ihtiyarı lâzımgelen masrafın 
'karşılığı olarak bu tahsisat mahcuz malın satışını mütaakıp satış bedellerinden tevkif 

. olunarak bütçeye irat kaydedilmekte ve bu tertipteki tahsisatın sarfı hâdiselerin vu
kuuna bağlı bulunmaktadır. Şimdiye kadar vukubülaıı hâdiselere göre 60 000 liranın 
1961 yılı ihtiyacını karşılıyaeağı cihetle bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

10 Faiz, acyo ve para farkları : 
1. Faiz, acyo ve para farkları 
a) Merkez Bankası kısa vadeli avans hesabı : ' • . " " 
1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 6344 sayılı Kanunla muaddel 34 neti madde1-
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sinin 2 nci fıkrası gereğince, mezkûr bankaca cari yıl masraf bütçeleri yekûnunun 
% 15 ine kadar Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açılabilir. 1961 yılında bu 
avanstan müstemiren 975 milyon liranın kullanılacağı nazarı dikkate alınmak sure
tiyle hesabedilen miktar : 
975 000 000X0.75=7 312 500 

100 
% 15 Gider Vergisi = 1 096 875 

8 409 375 
b) Plasman bonosu : 
Bütçe kanunlarına istinaden banka ve ortakların Hazineye yatıracakları paralar mu
kabilinde verilmekte blan plasman bonolarının faizi senevi % 4 tür. Halen âzami 
350 milyon lira olarak tesbit edilmiş olan bu salâhiyete istinaden 1961 senesinde Ha
zînece verilecek bonoların 300 milyon lira olacağı tahmin edilerek : 
300 000 000X4=12 000 000 

100 
c) Osmanlı Bankası £ 2 000 000 kredi hesabı : 
6113 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşmaya istinaden Osmanlı Bankasınca Hazine 
lehine açılan £ 2 000 000 cari hesap kredisinin 1961 yılında tahaJkkuk edecek faizi : 
£•2 000 000X6,5=130 000 £ 

100 
£ 130.000X25.32.60=3.292.380 T. L. tutmaktadır. 
Para taşıma masrafları : 
Basılmakta olan ufaklık paraların malsanclıklarına ve tedavülden çekilen paraların 
da Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğüne gönderilmesi ve bu para taşıma mik
tarındaki artış dolayısiyle bu masrafların karşılığı olarak 1961 yılı için 700 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 
Belirtme işleri : 
Greçen yılın aynıdır. 
Menkul ve gayrimen'kul mallar umumi masraf lan : 
Geçen yılın aynıdır. 
4353 sayılı Kanunun 36 nci maddesinin gerektirdiği masraflar : 
Halen mevcut avukatlarla yeniden alınacak: avukatların ücretleri karşılığı olarak 
764 000 lira konulmuştur. 
3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk" işleri için T. Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
Bu tahsisat 3242, 5254 ve 6182 sayılı Kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca dağıtılan yemeklik ve tohumluklardan mütevellit alacaklarda müddeti 
içinde tahsil olunamaması dolayısiyle ınalsandıklarına devrolunan senetler hakkında 
banka ile yapılan muhabere sonunda 1 . 8 . 1959 dan 31 . 7 . 1960 tarihine kadar 
malsandıklarına devredilen senetler muhteviyatiyle masraf ve faizleri karşılığı olarak 
konulmaktadır. Halen bu gibi borçların çıkarılacak bir kanunla tasfiyesi cihetine gi
dilmesi derpiş edilmektedir. Faslın muhafazası için bir lira konulmuştur. 
5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı : 
(iecen vılm aynıdır, 
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424 Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma masrafları : 
İçişleri Bakanlığının talebine binaen her sene bütçemizde yer alan ve mezkûr Bakan
lıkça mülhakata tevzii yapılan bu fasla geçen yılın aynı tahsisat konulmuştur. 

426 istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit masraflar : 
Bu arşivin ihtiyaçları tamamlanmış olduğundan bu tahsisat kaldırılmıştır'. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince tesis edilecek sigorta fonu 
karşılığı olarak geçen yılın aynı 100 000 lira teklif edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddeci gereğince Sivil Müdafaa fonu karşılığı : 
7126 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci maddelerinin (A) fıkrası gereğince Sivil Müdafaa 
hizmetlerinin tedviri için gerekli ilâç, malzeme, teçhizat ve sair ihtiyaçları karşıla
mak üzere açılacak fona yatırılmak üzere 1 000 000 lira konulmuştur. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Bakanlığımız hesabına Siyasal Bilgiler Fakültesinde okutulan ve okutulacak öğren
cilerin 175 lira hesabiyle bursları karşılığı olarak 241 900 lira teklif olunmuştur. 

451 10 Satınalma ve abone : 
Gazete ve diğer matbualar fiyatlarındaki artış göz önüne alınarak 1961 yılı için 125 000 
lira teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraıflar : 
Kâğıt ve baskı işçilerine ait fiyat ayarlamaları dolaynsiyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar; 
Maliye tarihimizin vücuda getirilmek üzere mehaz olabilecek vesika ve eserlerin topla
nıp ve bir araya getirilmesi tertip, tanzim ve tasnifi için 1961 yılı için 10 000 lira tahsi
sat teklif olunmuştur. 

40 Malî kanun ve kararların tab'ı masrafı : 
Malî kanun ve kararların yeniden tevhidolunaraık bastırılması gerekmiş ve buna ait mas
rafları karşılamak üzere 80 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Bâzı kanun ve hükümlerin derlenmesi tasnifi ve tab'ı için gerekli her çeşit masraflar : 
Bütçe kanunları ile Haizine ve Kambiyo muamelâtına mütaallik mevzuatın tek metin 
halinde toplanarak teşkilâta tevzi işleriyle mütedavil ve sabit sermayeli müesseseler mua
melâtına mütaallik revizyon ve Hazine ve bütçe tatbikatlarından doğma eşhas borçları
nın merfcezleştirilmesi, tahsil, nispet ve süratinin artırılması için lâzımgelen tedbirlerin 
ittihazı ve Emekli Sandığı Kurumuna göre maliye memurlarının geçmiş hizmet devirle
rinin yapılması ve emeklilik fişlerinin tanzimi zımnında çalıştırılacaklara verilecek fazla 
mesai ücretleri ve diğer her çeşit masraflara karşılık olmak üzere 200 000 lira teklif edil
miştir. 

452 iStaj masrafları : • 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnelbi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle 

başka her çeşit masrafları : 
4489 sayılı Kanuna göre Avrupa, İngiltere, Amerika'ya gönderilecek memurlara gidiş 
yollufclariyle staj tahsisatı faiklarını karşılamak üzere 145 000 lira teklif olunmuştur. , 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnelbi memleiltetlere gönderileceklerin harcı
rah ve masrafları : 
Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderilecek Bakanlık memurları
nın yollukları karşılığı olarak 260 000 lira teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
10 Kurum ve derneklere katılma payı : 

Şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığı bütçesinden ödenmekte bulunan bir kısım beynelmilel 
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teşekküllere ait katılma paylan, İktisadi iş Birliği Teşkilâtının Bakanlığımıza intikali 
dolayısiyle Bakanlığımız bütçesine 'konulacak tahsisatla karşılanması gerektiğinden mez
kûr teşekküllerin 1961 - 1962 devresi masraflanna katılma paylan son üç aylık bütçe 
rakamlarına ve iştirak hisseleri baremindeki nispetler nazan itibara alınarak 2 981 000 
lira teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları. : 
Beynelmilel 'kongre, 'konferans ve komisyonlara teşkilât temsilcilerinin veya teşkilâtça 
lüzum gösterilecek mahallerdeki kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edecek diğer 
bakanlık ve daire mensuplarının da her çeşit masraflarını karşılamak üzere 1961 malî 
yılı için 57 000 lira teklif edilmiştir. 

456 Düşünülemiyen masraflar : 
Sarfiyatın seyrine göre 100 000 liranın yeteceği düşünülerek bu miktar teklif edilmiş
tir. 

460 İhtiyat tahsisatı : 
Bütçe Kanununa bağlı (F) cetveli gereğince bakanlıkların geçen ve eski yıllar borçları 
ile mahkeme harçları ve mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş ve tertibinde tahsisatı ol-
mıyanlara aktarma yapılma suretiyle kullanılmakta olup bu yılda 400 000 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. 

476 Kurs ve okulla^ umumi masrafları : 
10 Maliye okulu ve kursu umumi masrafları : 

Maliye Meslek Okulunun 1960 - 1961 ders yıllarına ait öğrencilerle kum öğrencilerinin 
bütçeye bağlı R cetvelinde yazılı yiyecek, giyecek, harçlık, kitap, defter ve saire ted
ris malzemesi sıhhi ihtiyaçlar, tedavi ve ilâç spor malzemesi ve yolluklariyle diğer ihti
yaçların karşılığı ve okulun tesis masrafları için bu tertibe 900 000 lira tahsisat konul
muştur. 

20 Gelir Vergisi kursları umumi masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

478 3025 sayılı Kanun gereğince Denizcilik Bankasının Van Gölü işletmesi zararları karşı
lığı : 
3025 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden Van Gölü İşletmesinin 1959 zararları 
karşılığı olarak tahakkuk eden ve Denizcilik Bankasına ödenmesi gereken bu taJhsisat 
615 nei faslın 20 nci maddesine nakledilmiştir. 

479 Muhasebe makinalarının her türlü bakım masrafları ; 
Muhasebe makinalannm bakım ve tamir masrafı olarak teklif edilmiştir. 

488. Hazineye bağışlanan ziynet eşyası ile Hazineden mevcut kıymetli ayniyatın değerlendi
rilmesi için bilir kişi ücret ve her çeşit masrafları : 
27 Mayıs İnkilâbı dolayısiyle vatandaşlarımızın doğrudan doğruya Hazineye yapmış ol
dukları kıymetli eşya bağışlarının 1961 yılı içinde devam edeceği anlaşılmaktadır. Ay
rıca senelerden beri Hazine veznesinin ayniyat hesaplannda muhafaza edilmekte olup 
zamanında kıymet takdir edilememesi sebebiyle muhaseibe kayıtlarına intikal ettirileme
miş olan kıymetli eşyanın da değerlendirilerek muhaseibe kayıtlarına alınmasını teminen 
çalıştırılması icalbeden bilir kişilere ödenmek üzere 10 000 liralık ödenek konulmuştur. 

489 4 . 8 . 1958 tarihinden önce mer'i kanun ve kararnameler hükümleri dairasinde yabancı 
memleketlere tahsil veya staj için gitmiş olanların geri kalaoı normal tahsil ve staj dev-
releriyle ilgili mûtat döviz istihkaklarına ait kur farkları : 
4 Ağustos 1958 tarihinde meriyete vaz'olunan Türk Parasını koruma hakkındaki 15 sa
yılı kararlar, kambiyo karşılık fonu namiyle bir fon ihdas edilerek her türlü döviz satış-
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farına şâmil olmak üzere alâkalılardan dövizlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
tarafından tesbit edilerek satış fiyat]arına ilâveten beher A. B. D. doları itibariyle 620 
kuruş kambiyo satış primi tahsili derpiş olunmuş idi. Ancak mezkûr kararın neşri tari
hinden önce mcr'i kanun ve kararnameler hükümleri dairesinde yabancı memleketlere 
tahsil veya staj için gitmiş olanların malî durumlarını ağııiaştırmamak gayesiyle bu 
gibi öğrencilere geri kalan normal tahsil veya staj devreleriyle ilgili mûtat döviz istihkak
larına ait kambiyo satış primlerini kambiyo karşılık fonundan karşılanması zaruri gö-
rülmüş ve karara va'z'edilen muvakkat 7 nci madde hükmiyle bu husus temin edilmiştir. ' 
Ahiren meriyete konulan 65 sayılı Kanunla kambiyo karşılık fonu ilga edilerek mülga 
1.5 sayılı Kararın muvakkat 7 nci maddesi şümulüne giren kur farıklarının 28 . 2 . 1961 
tarihine kadar kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabından ödenmesi derpiş olunmuştur. 
Hesabın tasfiyesi sonundaki bakiyesi Hazineye devredileceğinden bahis mevzuu öğrenci
lerin geri kalan normal tahsil ve staj devreleri ile ilgili mûtat döviz istihkaklarına ait 
kur farklarının 1 . 3 . 1961 tarihinden itibaren bütçeden-karşılanması için Bakanlığı
mız 1961 yılı bütçesine bu maksatla ödenek tefrik edilmiştir. 

223 numaralı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek tasarruf bonolariyJe ilgili 
her türlü masraflar : 
223 sayılı Kanun gereğince çıkarılacak olan tasarruf bonolariyle ilgili her çeşit mas
raflara karşılık olarak konulmuştur. 
Bina ve arazi tahriri ile ilgili her türlü masraflar : 
Bina ve arazi vergilerinin Bakanlığımıza devri hakkındaki tasarı kanunlaştığı tak
dirde yapılması düşünülen arazi ve bina tahrirî masraflarını 'karşılamak üzere ko
nulmuştur. 
Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlinlik yardım için Türkiye İş Bankasına ödenecek faiz : 
Türkiye İş Bankası tarafından 16 . 6.1959 tarih ve 288 sayılı İktisadi Koordinasyon 
Heyeti karariyle Kıbrıs'a yapılan 500 bin İngiliz liralık yardım için Türkiye Cumhu
riyeti Menkez Bankasına ödenen Türk paralarını reeskont faizi üzerinden hesaplanan 
faiz ve masraflar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
Geçen yıl borçları karşılığı : 
Eski yıllar borçları karşılığı : 
Geçen ve eski yıllar borçları karşılığı olarak geçen yılın aynı tahsisat teklif edilmiştir. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğüne : 
Ege Üniversitesine yardım : 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne yardım : 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne : 
Mülhak vakıflara ait cami, mescitler hademe ücretleri farkı için : 
7044 sayılı Kanunla, devrolunan eski eserlerin tamir ve ihyası işlerinde çalıştırılacak 
g-eçici hizimetliler için : 
Ankara Üniversitesine yardım : 
İstanbul Üniversitesine yardım : 
istanbul Teknik Üniversitesine yardım : 
6987 sayılı Kanun gereğince Petrol Dairesine yardım : 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Umum Müdürlüğüne ya
pılacak ödemeler : 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğüne yardım : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu kurumların masraflariyle gelirleri arasındaki 
farkın karşılanması için Maliye Bakanlığı bütçesine tahsisat konulmakta ve yıl için-
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de bu teşekkülllere ödenmeıkte olup bu talepler hakkındaki izahat kendi bütçelerine 
ait gerekçelerde mevcut 'bulunmaktadır. 
6802 sayılı Kanunun 66 ııcı maddesi gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler : 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda mevcut nispet ve hükümler göz önünde tu
tularak 1961 malî yılında a'karyakı tiardan âlmaea'k îstilısa'l Vergisıinden 230 000 000 
lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. Aynı Kanunun 46 ncı maddesine göre sağla
nacağı hesaplanan bu miktar Akaryakıt İstihsal Vergisinden % 22 nispetinde 
50 600 000 liranın vilâyet özel idarelerine ve % 8 nispetini teşkil edan 18 400 000 
liranın da belediyelere tefriki ieafbetmektedir. 
6085 sayılı Kanun gereğince özel i İarelere yapılacak ödemeler : 
6085 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler : 

1961 malî yılında Trafife Resim ve harclariyle trafik cezalarından 22 006 000 lira 
gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. 6085-sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
9 ncu maddesinin (D) fıkrasına tevfikan elde edileceği tahmin olunan bu gelirler
den % 10 nispetindeki 2 200 600 lirası öze] idarelere ve % 25 nispetindeki 5 501 000 
lirası da belediyelere tefriki 1 âzımgelnıektedir. 
Teşvik, tanzim, tevzin zarar karşılıkları : 
K. 100.1, 1066 ve 1138 sayılı kararlar gsreğinee tütün ekicilerine ödenen primler 
ve yapılan yardımlar karşılığı : 
1955 - 1956 ve 1957 yılları tütün ma'hsulünüıı ekicilerimden satmalmmasında ödenen 
primler ile yapılan yardımların bakiye yekûnu 81 556 370 liradır. Te'kel İdare
since muhtelif menfalardan temin edilmiş olup bu borcun tasfiyesi zımmmda 1961 
yılına 25 000 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Hükümetçe ihdas edilen tedbirler dolayısiyle zarara uğrayan İktisadi Devlet Teşek
külleri ve benzeri müesseselere yapılacak yardımlar : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselerin Hükümetçe ittii'haz olunan ted
birler dolayısiyle uğradıkları zararları karşılamak üzere teklif edilmiştir. • 
Kızılay Kurumuna yardım: 
Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım : 
Darüşşefakaya yardım : 
Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine yardım : 
Musevi Hastanesine yardım : 
'Balıklı Rum Hastanesine yardım : 
Yedilküle. Ermeni Hastanesine yardım : 
Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine yardım : 
İstanbul Esnaf Hastanesine yardım : 
Sağır, Dilsiz ve Körler Derneğine yardım : 
Şehitlikler İmar Derneğine yardım : 
Kazı işleri için Türk Tarih Kurumuna yardım : 
Türk Hukuk Kurumuna yardım : 
Türk Coğrafya Kurumuna yardım : 
Bâzı Milletlerarası de m eklere yardım : 
Milletlerarası Kızılhaç Kuramıma yardım : 
Göçmenlere Yardım Derneği Umumi Merkezine yardım : . 
sine yardım : 
Mevlâna Celâlett-in Rumi'nin Türbesi etrafının tarh ve tanzimi için Konya Belediye
sine yardım : 
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Belediye hastaneleri umumi masraflarına yardım : 
Muhtelif turizm teşekküllerine yardım : 
'Türkocağma yardım : 
Kırkpmar güreşleri için Edürne Belediyesine yardım : 
Türkiye Malûl Gaziler Derneğine yardım : 
Adana'daki Kuvvayi MiHiye Mücahit ve Gazileri Gemiye tine yardım : 
Darülacezeye yardım : 
Yardımsevenler Derneğine : 
Türk El Sanatlarını Tanıtma Derneğine : 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna : 
Bu cemiyet, dernek ve belediyelere bütçe imkânları nispetinde gerekli yardım taihsi-
sa'tı konulmuş ve yardım mevzuu k almıyanlarda çıkarılmıştır. 
Şahit makberlerinin tamiri için Edirne Belediyesine: 
Eski Muharipler Birliği Genel Merkezine : 
Kılbrıs Türlk Kültür Derneği Merkez Komitesine yardım : 
Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine yardım : 
Maliye Memur ve Müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına : 
Türk Belediyecilik Derneğine yardım: 
Göz Bankası Derneğine yardım : 
Çocuk Dootları Derneğine yardım : 
istanbul Zeynep Kâmil Hastanesine yardım : 
Istanıbul Belediyesine yardım : 
Hayvanları Koruma ve Hayvancılığı Geliştirme Derneğine : 
Türk Dil Kurumuna yardım : 
Urla Kemik ve Mafsal Hastalıkları Hastanesi Deniz ve Güneş Tedavi Enstitüsüne : 
Türk Anneler Birliğine yardım : 
Zekâca Geri Kalmış Çocukları Koruma Derneğine yardım : 
Bu cemiyet, dernek ve belediyelere bütçe imkânları nispetinde yardım yapılmakta olup 
yardım mevzuu kalmıyanlar tenzil edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Mülkiyeti Hazineye ait bütün Hükümet konakiariyle diğer resmî daire ve bakanlıkla
rın tamirlerine sarf olunan bu tahsilatlar 1961 yılında yapılacak ve 1960 yılından ka
lan işler için 4 800 000 lira konulmuştur. 
Makina alet ve malzemeler onarımı : 
Damga Matbaası için : 
Darphane için: 
Dam^a Matbaası ile Darphanenin eskimiş bulunan makinaların bakım ve revizyonu için 
konulmaktadır. 
Millî emlâk tefevvüz ve satmalıma masrafları : 
1961 yılında yapılacak işler için tahsisat konulmuştur. 
3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edilen kömür ocakları sahiplerine verilmiş olan bono
lardan 1961 yılı içinde vadeleri geleceklerin itfa karşılığı olarak bu faısla 10 200 lira 
tahsisat konulmuştur. 
Yatırımlar için Istanıbul Teknik üniversitesine : 
Yatırımlar için istanbul Üniversitesine : 
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Yatırımlar için Ankara Üniversitesine : 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan >bu teşekküllerin bütçelerinin yatırımlar kısmında 
yer alan ve kendi gelirleriyle karşılan amamış bulunan bir kısım hizmetler için verilmekte 
olan bu tahsisatlar hakkında daha geniş izahat ye yapılacak işlerin müfredatı bu daire
lere ait bütçelerde yer almış bulunmaktadır. 
6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince Türk Havayolları Anonim 
Ortaklığına : 
6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince hisse senetleri karşılığı "ola
rak her sene 10 000 000 lirayı geçmemek üzere 30 000 000 liraya kadar Hazinece nakden 
tediyede bulunması kalbul edilmiş ve bu miktar tamamen ödenmiştir. 
Yatırımlar için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne : 
İzahatı ve gerekçesi kendi bütçesinde yer almaktadır. 
Bakanlıik servisleri için satınalınacak muhtelif makina ve arşiv malzemesiyle ilgili her 
çeşit masraflar : 
Bakanlık muhasebe makinalarmın yedek malzemesi ve sair levaızımatı için 150 000 lira 
konulmuştur. 
Maliye Bakanlığı : , - • 
Bakanlık hizmetleri için alınacak taşıtlar karşığı olarak konulmuştur. 
Darphane ve Damga Matbaası için satınalınacak makina ve aletler : 
Darphane ve Damga Matbaasında. mevcut ımakinalarm bozulmuş bulunan aksamının 
peyderpey değiştirilmesi ve dökümhanesi ıslah edilerek modern bir hale getirilmesini te-
nıinen 200 000 lira konulmuştur. 
4604 sayılı Kanun gereğince sermayecine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumuna: 
4604 sayılı Kanunla Türkiye Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 50 000 000 lira ola
rak teabit edilmiştir. Bu sermayeye mahsuben 1961 malî yılında ödenmek üzere 
1 000 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına : 
6617 sayılı Kanunla değişik 3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesi (C) fıkrası gereğince 
1961 yılı teklif bütçesine gerekli tahsisat konulmuştur. 
3202 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına: 
Ziraat Bankasına ihtiyat sermaye olarak ödenmeiktedir. 
Milletlerarası kurumlara yapılacak ödemeler : 
5016 ve 7335 sayılı kanunlara istinaben Milletlerarası Para Eonu ile İmar ve Kalkınma 
Bankasına iştirak hissemize karşılık Hazinece verilmiş avansın mahsubuna;^ 
Milletlerarası Para Fonu Müessesesi ile İmar ve Kalkınana Bankasına iştirak hissemizin 
tediyesine ait 5016 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tadiline mütedair 7335 sayılı Ka
nuna istinden sözü geçen milletlerarası teşekküllere Hazinece avans olarak verilmiş bu
lunan 100 000 000 liranın 5 senede mahsubunu teminen 20 000 000 lira ve hissemizin 
artışı sebebiyle 1960 yılında verilen avansın mahsubu için de 617 308 lira konulmuştur. 
77 sayılı Kanuna istinaden Milletlerarası Kalkınma Birliğine (İDA) iştirak hissemiz 
olacak verilen avansın mahsubu ve 1961 iştirafciımiz için : 
Milletlerarası Kalkınıma Birliğine katılma payımıza karşılık olarak konulmuştur. 
Para fonundan yapılan istikrazın taksitlerine ait kur farkları : 
Para fonundan temin olunan krediden vâdesi 30 . 1 1 . 1960 tarihinde hulul edecek tak
sitin kur farkı olarak konulmuştur. 
6400 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne : 
6400 s.avılı Kanunla teşekkül eden Devlet Malzeme Ofisi Umum Müdürlüğü sermayesine 



maıhsuben her yıl Devlet bütçesinden yapılması lâzım gelen yardım olup, 1961 yılı için
de gerekli tahsisat konulmuştur. 
5591 sayılı Kanunun 6 neı maddesi gereğince sermayesine mahsuben Makina ve Kimya. 
Endüstrisi Kurumuna : 
5591 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin (D) fıkrası gereğince Makina ve Kimya Endüs
trisi Kurumunun sermayesi Maliye Bakanlığı bütçesine her yıl konulacak tahsisatlarla 
takviyesi icabetmektedir. Bu itibarla 1961 yılı içinde gerekli tahsisat konulmuştur'. 
6143 sayılı Kanun gereğince Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası : 
6143 sayılı Kanun hükümleri gereğince tahsisat konulmaktadır. 
Sermayelerine malhsuben iktisadi teşekkül ve benzeri müesseselere yapılacak ödemeler : 
İktisadi teşekkül ve benzeri müesseselere mahsuben yapılacak ödemeler için teklif edil
miştir. 
6327 sayılı Petrol Kanununun 4 neü (maddesi gereğince talıhüdoluınan (B) grupu hisse 
senetleri için yapılacak ödemeler : 
6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanonunun 4 ncü maddesi gereğince 
Hazine taraflından taahbüdedilntiş bulunan, 10 775 000 liralık (B) grupu hisse senetle
rinin Hazinece taahlıüdolunan- kısmı adı geçen ortaklığa % 100 tediye edilmiş bulun
duğundan 1961 yılı için tahsisat konulmamıştır. 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları umum Müdüıiülüne yapı
lacak ödemeler : 
5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince akar yakıtlardan alman! İstihlâk, Yol 
vergileri ile Gümrük rejimlerinden Hazinece alınan ve gelir bütçesine iradolunan 
miktarların karşılığı olarak Maliye Bütçesinıc tahsisat konularak Karayolları1 Umum Mü
dürlüğüne ödenmektedir. 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası ger eğimce Karayolları Umum Mü
dürlüğüne : 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 noi fıkrası "gereğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne yardım, yapılmakta olup 1961 yılı için gerekli tahsisat konulmuştur. 
Yatırımlar için Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğüne : 
Katma bütçeli olan bu teşekkül bütçe sinin yatınımlar kısmında yer alan ve kendi geliri 
ile karşılanamıyan hizmetler için verilen bu tahsisat hakkında daha geniş izahat ve ya
pılacak işlerin dökümü bu daireye ait bütçede yer almış bulunmaktadır. 1961 yılı için 
gerekli talhsdsat teklif edilmiştir. 
6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince Orman Umum Müdürlüğüne : 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince umumi bütçeden yardım ola
rak asgari miktar. 2 000 000 lira tahsisat konulımuştur. 
6845 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Halk Bankasına : 
6845 sayılı Kanun gereğince Halk Bankasına sermaye yatırımı olarak konulmuştur. 
Yatıoml'ar için Ege Üniversitesine : 
İzahatı bendi bütçesi gerekçesinde verilmektedir. 
Vakıflar Umuım Müdürlüğüne : 
Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım : 
7044 sayılı Kanunla devrolunan esiri eserlerin onarımı için : 
Bu hususta gerekli izahat Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesinde yer alınış bulunmak
tadır. 
Ankara'da yapılacak yurt sitesi kılşaatıaıa yardim : 
Ankara'da yapılmakta olan öğrenci yurdu sitesi inşaatına, yardım olarak konulmuştur. 

/ 
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DEVLET BORÇLARI 

ikinci Kısım 

1. — 801 zat maaşları : 
Emekli, dul ve yetim aylıklarını karşılamak suretiyle yapılacak tasarruf göz önünde tutula

rak 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 20 nci maddesi gereğince 1950 yılından 
itibaren Devlet borçları bütçesine konulan 79 431 200 lira tahsisat 1954 yılma kadar devam ettiril
miştir. 

1954 yılında yürürlüğe giren 6216 sayılı Kanunla muhtelif sebeplerle maaşları kesilen kız ço-
eaklarının aylıklarının iadeten tahsis edilmesi 6241 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1954 tarihinden iti
baren emekli, dul ve yetimlerin aylıklarına yapılmış olan zammın 1 . 3 . 1959 tarihine kadar te
diyesinin devam etmiş olması, 1956 yılında yürürlüğe giren 6740, 6745, 6795 ve 6800 keza 1958 yı
lında yürürlüğe giren 7134 sayılı Kanunla da halen maaş tahsis muamelelerine devam edilmesi, 
aynı zamanda maaş tahsis tarihlerinin 1954 yılında muteber olmak üzere yapılan tahsislerde öde
nen müterakim maaşlar mey anında 6676 sayılı Kanunla kabul olunan üç maaş nispetindeki tah
sisatların da dâhil bulunması bakımından 1960 senesi bütçesi için 173 000 000 lira tahsisat teklif; 
olunmuş idi. 

1960 yılı bütçesi ile kabul olunan 173 000 000 lira tahsisat, Mart 1959 tarihinde yürürlüğe gi
ren, emeklilerden vefat edenlerin ailelerine yapılacak ölüm yardımına ait 7184 ve 1 . 3 . 1959 ta
rihinde yürürlüğe giren, emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması ve harb malûllerinin harb 
malûllüğü zamlarının artırılması hakkındaki 7236 sayılı kanunların tatbik ve 1954 senesinden 
itibaren yürürlüğe giren yukarda numaraları yazılı kanunlarla maaş tahsisine devam ve tahsis 
olunan aylıkların müterakimleriyle birlikte ödenmekte olması bütçeye olan tesir bakımından her 
sene mühim artış husule getirdiğinden 1960 senesi bütçesine konulan tahsisat tamamen sarf edil
miştir. 

Son dördüncü üç aylıkların tediyesi için malsaııdıklarınca zat maaşlarından e>k tahsisat isten
mesi, 173 000 000 liraya ayrıca tahsisat ilâvesini zaruri kılmaktadır. 

Bu itibarla, gerek 7236 sayılı Kanunun husule getirdiği tesir ve gerekse her sene tahsis olunan 
maaşların tahsis tarihlerine göre tediyeye tâbi tutulması hasebiyle yapılan hesap neticesinde, 
1960 senesine kıyasen bir hayli fark mevcudolduğundan 1961 s'enasi için 42 100 000 lira fazlası 
ile 215 100 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

2. — 802 vatani hizmet karşılığı aylıklar : 
Madde 10 — Aylıklar : 
Ağustos 1960 sonu itibariyle ve bağlı (ç) cetveline göre vatani hizmet tertibinden ödenen ma

aşların bir aylık tutarı 123 799,68 lira olup seneliği 1 485 596,16 liradan ibaret ise de, gerek 5269 
sayılı Kanun gereğince aylık tahsisini talebedenlerc ve gere'kse vatani bir hizmet yapmakta iken 
ölen ve gaybubeti tahakkuk eden kimselerin yetimlerine muhtelif kanunlarla maaş bağlanması 
neticesi fazla tahsisata lüzum gösterdiğinden ve tahsis muamelelerinin devam edeceği de nazara 
alındığından 1961 senesi bütçesi için 610 162,00 lira fazlasiyle 2 100 000 lira tahsisat teklif olun. 
muştur. 

Madde 20 — 4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı : 
4992 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bu tertipten aylık: alanların ayda beş lira hesa

biyle tediyesi icabeden çocuk zammının hesabına esas olmak üzere mahallerinden celbolunan be
yannamelerde çocuk adedinin 12 olarak gösterilmesi neticesi 180 lira noksanı ile 1961 yılı bütçesi 
için 720 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

* 



*- 76 — 
3. — 803 malûllerin mülga 551 sayılı Kanun gereğince tahakkuk etmiş arazi bedelleri : 
Askerî malûllerin terfihine dair olan 551 sayılı Kanun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nunun 133 ncü maddesiyle 1 . 1 . 1950 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ise de, sözü 
geçen kanunun yürürlükte bulunduğu sırada 200 er liralık araziye müstahak oldukları resmî se
netlerine işaret edildiği halde henüz bu haklarını alamıyan 5 ve 6 ncı dereceden mevcut 1314 
malûl ere 6658 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 000 er lira verilmek suretiyle 
tasfiyesi cihetine bidilmesine devam edilmiş ve 1960 senesi bütçesine 60 malûl er için konulan 
60 000 liradan 30 000 lirası Ağustos 1960 sonuna kadar tediye emrine bağlanmış geri kalan malûl
lerin tahkikatla ilgili muameleleri peyderpey tekemmül ettirilmek suretiyle paralarının sene sonuna 
kadar ödenmesi yoluna gidileceğinden 1961 yılı için 26 malûl ere ödeme yapılacağı nazara alınarak 
26 000 lira (tahsisat teklif olunmuştur. 

4. —• 804, 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı : 
Madde 11 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (f) fıkrası gereğince ödenecek % 1 1er; 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (f) fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nei maddeye 

göre bağlanacak vazife malûllüğü aylıklariyle 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına tevfikan vazifeden 
mütevellit vefat eden iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkları karşılamak üzere ge
nel bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının % l.î inin. Emekli Sandığına ek sermaye olarak ödenme
sini teminen 1961 yılı bütçesi için 21 800 000-lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Madde 12 — 28 nci madde gereğince ödenecek j'önetim giderlerinden Hazine payı : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince yönetim giderlerinden 

Hazine payı olarak Sandığa ödenecek olan ve 1961 yılı bütçesine konulması icabeden para mik
tarı Sandıktan sorulmuş ve ce,valben alman 22 . 9 . 1960 tarih ve Mr. 32 sayılı yazıda bu tertipten 
istenilen para miktarının 8 913 595,50 liradan ibaret olacağının tahmin edildiği bildirildiğinden 
1961 yılı bütçesi için ] 325 769,50 lira fazlasiyle 8 913 595,50 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Madde 13 — 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak yardımlar : 
Harb malûllerinin eksilen vücut organlarının son usullere göre yapılması mümkün sunileri ile 

tamamlattırılması ve tamir edilmesi ve yenilerinin yaptırılması, yur t dışında yaptırılacak tedavi 
masrafları karşılığı olmak üzere 1960 senesi bütçesiyle alman 12 000 liradan Ağustos 1960 sonu
na kadar 11 494,20 lira sarf edilmiş ve sene sonuna kadar gelecek olan fatura bedellerini karşıla
mak üzere kalan tahsisat bakiyesi kâfi gelmediğinden 12 000 lira diğer maddelerden aktarmak 
suretiyle ilâve edilmiş bulunduğundan 1961 yılında vukua gelecek artış nazara alınarak 1961 yılı 
bütçesi için 11 000 lira fazlasiyle 23 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Madde 14 — 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyeleri : 
Fiilî hizmet müddetleri 25 - 30 seneyi doldurmuş bulunanlara (Kanunun 39 ncu maddesinin 

(b) fıkrası gereğince ödenenler dâhil) ödenmesi icabeden ikramiye için 1960 senesi bütçesine ko
nulan 17 000 000 liradan, 7244 sayılı Kanunun tatbikinden mütevellit ikramiye arttığı gibi geçici 
42 sayılı Kanunla emekliye sevk edilen subayların ikramiyelerine karşılık 137 428 500 liranın 
daha ilâvesi suretiyle mezkûr miktar 154 418 500 liraya baliğ olmuş ve bu miktara karşı 154 417 347 
lirası sandığa ödenmiştir. 

Sene sonuna kadar olan fatura bedellerini karşılamak üzere daha bir miktar tahsisata lüzum 
hâsıl olacak ise de bu artış 42 sayılı Kanun icabı bulunduğu cihetle 1961 yılı için geçen senelere 
kıyasen tediyede bulunulacağı nazara alınarak 1 000 000 lira fazlasiyle 18 000 000 milyon lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

Madde 15 — 42, 56, 64, 69, 81, 90 ncı maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 
Emekli Cumhur'başkanmm emekli aylıklarının, vazifeden mütevellit harbde malûl olan erlere 

bağlanacak aylık ve harb malûllüğü zamları ile sulbay ve askerî memurlardan harbde malûl ka
lanlara sandıkça verilecek harb malûllüğü zamlarının ve bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine 
bağlanacak aylıkların ve Kore şehitlerinin dul ve yetimleriyle kız çocuklarından evlenecek olan
lara verilecek iki senelik evlenme ikramiyesi karşılığı olarak 1960 yılı* bütçesine konulan 3 680 000 
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liradan 2 986 647 lirası sandığa ödenmiş olup geri kalan 693 353 lira, elde mevcudolup sandığa 
tediyesi lâzımgelen fatura bedellerini karşılamaya kâfi gelmediğinden diğer maddelerden bu mad
deye 196 000 lira aktarma suretiyle 3 876 000 liraya baliğ olmuştur. 

1961 senesinde vukûbülacak tediyeler buna mütenazıran daha fazla olacağından 1 320 000 lira 
fazlası ile 5 000 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Madde 16 — Geçici 15, 16, 21, 22. 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapılacak öde
meler : 

a) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orduda-bulunan muvazzaf ve gedikli subay
larla askerî memurlardan emekli, âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanla
rın fiilî hizmetlerine eklenecek müddetlerin her ayı için o tarihte keseneğe esas olan aylıkları 
tutarının % 10 u 

b) Keza bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte polis meslekinde bulunanlarla 6 - 1 2 nci mes
lek derecesinde olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî hizmet müddetlerine eklenecek müddetlerin 15 
nci maddenin son fıkrası esasına göre aylıkları tutarının % 10 u, 

c) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1946 tarihi ile 5434 sayılı Kanunun yürür
lüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihi arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifelere geçenlerin Bina ve 
Arazi Vergisi memurlarının, Harb Okulu öğrencilerinin, ve diğer okullar öğrencilerinin hizmet 
müddetleri için geçici 19 neu maddeye göre hesaplanarak Hazinece sandığa ödenecek paralar, 

ç) Geçici 1 ve 2 nci maddelerde yazılı hizmetlerle ilgili vazifelerde bulunanlardan geçen hiz
met müddetleri [15 yıldan az olduğu halde tazminat almamış olanların bu hizmet müddetleri için 
geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar. 

d) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (harb, esaret, millî mücadele, mıntaka zamları) gibi 
iti'bari müddet zamları karşılıkları olarak hesaplanacak aylık ve ücretleri tutarının % 15 i, 

e) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifelerden istifa ve sair sebeplerle ayrılmış olup da 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra ayrılmış olanların hizmet müddetleri için geçici 19 ncu madde gereğince san
dıkça ödenecek paralar, 

f) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Reisliğinde, Başvekâ
lette veya Vekâlette bulunanlara geçici 60 ve 61 nci maddeler gereğince sandikça bağlanacak emekli 
aylıklarının karşılıkları Emekli Sandığınca yapılacak ödemeler için 1960 yılı bütçesi ile alınan 
1 100 000 liradan Ağustos 1960 sonu itibariyle 1 040 507 lirası Sandığa ödenmiş geri kalan. 
528 055 lira sandığa ödenecek fatura bedellerini karşılamadığından diğer maddelerden 1 000 000 
lira bu maddeye aktarılarak 2 100 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

1961 yılında bu maddeden yapılacak ödemeler buna kıyasen fazla olacağı cihetle 1 900 000 lira 
fazlası ile 3 000 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Madde 17 — Geçici 42 sayılı Kanunla bağlanan ve bağlanacak olan emekli, âdi ve vazife ma
lûllükleri aylıkları arasında tahassül edecek fark miktarı sandıktan sorulmuş ve alman cevabi ya
zıda, 42 sayılı Kanuna müsteniden bağlanan mezikûr aylıklarla 5434 sayılı Kanuna göre bağlan
ması gereken aylıklar arasındaki farkın 1 750 000 liradan ibaret olacağı ancak, muameleleri he-
înüz sandığa intikal etmiyenler için de ayda 250 000 lira civarında bir farkın tezahür edeceği na
vara alınacak olursa fark miktarının ayda 2 000 000 liradan yılda 24 000 000 liraya baliğ olaca
ğının tahmin edildiği bildirilmiştir. 

Bu tahmin, sandığa intikal eden maaşlara müstenit ise de, katî tediyenin bu miktarı geçmese 
dâhi buna yakın olacağı düşünüldüğü nazara alınarak 1961 senesi için 12 000 000 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 
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Beşinci kısmı 

1 _ İÇ BORÇLAR 
A) Konsolide borçlar 

M. 

4057, 4625, 4275, 4938, 5072, 5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 6764, 6804 ve 11 sayılı kanun
lara istinaden yapılan istikrazlar : 
1941 Demiryolu istikrazı tahvilleri: 
Hasılı Diyarbakır - Elâzığ istasyonlarından Irak, Iran hudutlarına kadar uzatılacak de
miryollarının inşasına sarf edilmek üzere 4057 ve 4625 sayılı kanunlarla 85 milyon liraya 
kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil senevi % 7 faizli 30 milyon lira
lık 1 - 3 ncü tertip, ikramiyeli ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 nei tertip ve senevi 
% 6 faizli 10 milyon liralık 6 neı tertip tahviller ihraeedilmiştir. Ceman 60 milyon lira
ya baliğ olan bu istikrazın 1961 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 16 489 900 li
radan ibarettir. Faiz, ikramiye ve'itfa plânına göre hesaıbedilmiş olup tahsisat teklifi 
geçen senenin aynıdır. 

21 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi i 258 600 
22 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin itfası 4 326 340 
23 1941 Demiryolu istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 25 560 

Yekun 5 610 500 

Millî Müdafaa İstikrazı tahvilleri : 
4275 sayılı Kanunla Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil çıkar
maya yetki verilmiştir. Buna mukabil ikramiyeli ve % 5 faizli 12 milyon liralık birinci 
tertip, % 7 faizli 123 milyon liralık 1 - 4 ncü tertip tahviller ihracedilıniştir. Ceman 
135 milyon liraya baliğ olan bu istikrazın 1961 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 
39 299 200 liradan ibarettir. Faiz ve ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre h<> 
saibeditmiiş olup tahsisat teklifi gecen senenin aynıdır. 

26 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi 2 881 722 
27 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin itfası 9 838 200 
28 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 29 078 

Yekûn 12 769 000 

Kalkınma İstikrazı tahvilleri : 
4938 sayılı Kanunla hâsılı ekonomi kalkınmasına tahsis edilmek üz<ere L50 milyon liraya 
kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. 1946 - 1947 yılları bütçelerinde bütçe açıkların
dan 130 milyon liranın bu istikraz hâsılı ile karşılanacağı kaydedilmiştir. Bu yetkiye kar
şılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 ımilyon liralık birinci tertip ve 1947 yılında ela 80 
milyon liralık 2 ve 3 ncü tertip tahviller ihraeedilmiştir. Ceman 130 milyon liraya baliğ 
olan bu istikrazın 1961 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 59 483 300 liradan iba
rettir. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göro hesaıbedilmiş olup tahsisat teklifi .gecen 
senenin aynıdır. 

31 Kalkınma istikrazı tahvillerinin faizi 3 453 927 
32 Kalkınma istikrazı tahvillerinin itfası 7 794 300 
33 Kalkınma istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 26 773 

Yekûn. 11 *75 000 
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% 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri : 
Bankalar, şirketler ve tekaüt andıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine 
bonolarının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayılı Kanunla 250 milyon liraya 
kadar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak % 6 faizli 228 milyon 
054 bin 400 liralık tahvil ihracödilmiştir. Bu istikrazın 1961 malî yılı iptidasındaki resül
mal bakiyesi 111 449 100 liradan ibarettir. İstikrazın faiz ve itfa miktarları itfa planına 
göre hesaıbedilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 
% 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin faizi 6 491 256 
% 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin itfası 13 241 100 
% 6 faizli 1947 Hazine tahvillerinin umumi masrafları 29 644 

Yekûn 19 762 000 

% 6 faizli 1948 İstikrazı tahvilleri : 
1948 yılı bütçe açığmı karşılamak üzere 5185 sayılı Kanunla 125 milyon liraya kadar 
istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil % 6 faizli 65 milyon lirahlk birinci, 35 
milyon liralık ikinci, 19 989 400 liralık üçüncü tertibolmaik üzere üç tertipte ceman 
119 989 400 liralık tahvil çıkarılmıştır. İstikrazın 1961 malî yılı iptidasındaki resülmal 
bakiyesi 66 969 300 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre besabediimiştir. Ge
çen seneye nazaran 8 000 lira noksanlık vardır. 
% 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin faizi 3 885 737 
% 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin itfası 6 440 000 
% 6 faizli 1948 istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 19 263 

Yekûn 10 345 000 

1949 İstikrazı tahvilleri : 
1949 yılı bütçe açığının kapatılması için 5382 sayılı Kanunla 120 milyon liralık iç istik
raz akdine yetki verilmiş olup bu yetkiye karşılık Ağustos 1949 ayı zarfında ikramiyeli 
ve % 4,5 faizli 5 milyon ve % 6 faizli 15 milyon liralık birinci tertip ve % 6 faizli 100 mil
yon liralık ikinci tertip tahvil ihracedilmiştir. öeman 120 milyon liraya baliğ olan bu 
istikrazın 1961 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 70 986 100 liradır.. Faiz, ikra
miye ve itfa miktarları itfa plânına göre İresahedilmiştir. Geçen seneye nazaran 1 000 lira 
noksanlık vardır. 
1949 istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi 4 246 498 
1949 istikrazı tahvillerinin itfası 6 192 700 
1949 istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 21 802 

Yekûn 10 461 000 

% 5 faizli 1951 istikrazı tahvilleri : 
Bu itikraz 5864 sayılı Kanunla veri en" salâhiyete istinaden yapılmıştır. Hâsılı 1951 
yılı bütçe açığının karşılanmasında kullanılmıştır. İstikrazın aslı 60 milyon liradır. 
Bir tertipte ihracolunan bu tahviller % 5 faizlidir. 1961 malî yılı iptidasındaki le-
sülmal bakiyesi 40 000 000 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesab 
edilmiştir. 
% 5 faizli .1951 istikrazı tahvillerinin faizi 1 994 775 
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57 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin itfası 2 820 000 
58 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvillerinin u#umi masrafları 8 225 

Yekûn 4 823 000 

% 5 faizli 1953 İs t ikra» tahvilleri : 
Bu istikraz 1953 malî yılı bütçe açığını karşılamak üzere 6218 sayılı Kanuna istina
den akdedilmiştir, istikrazın aslı 125 milyon liradır. Bir tertipte çıkan tahviller % 
5 faizlidir. İstikrazın 1961 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 94 240 000 lira
dır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup tahsisat geçen sene
ye nazaran 2 000 lira noksandır. 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin faizi 4 710 800 
62 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin itfası 5 320 000 
63 % 5 faizli 1953 istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 15 200 

Yekûn 10 046 000 

... % 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleri : 
Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 6115 sayılı Kanun gereğince ihracolunan 
1955 istikrazı ikinci tertip tahvillerinden mütehassıl 50 milyon liranın Hazinece dev
ralınarak 1955 yılı bütçe açığının kapatılmasında istimal edilmesi 6764 sayılı Kanun
la kabul olunmuştur. Sandığın çıkardığı tahvillerin 20 milyon liralığı % 5 faizli ve 
bakiyesi de ikramiyeli ve % 3 faizlidir. İstikrazın 1961 malî yılı iptidasmdaki resül
mal bakiyesi 40 733 000 liradır. Farz ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre 
hesabedilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin aynıdır. 

66 Amortisman ve Kredi Sandığından devralman 50 milyon liralık 1955 
istikrazı tahvillerinin faiz ve ikramiyesi 1 948 23P 

67 Amortisman ve Kredi Sandığından devralman 50 milyon liralık 1955 
istikrazı tahvillerinin itfası 2 064 000 

68 Amortisman ve Kredi Sandığından devralman 50 milyon liralık 1955 
istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 11 764 

Yekûn 4 024 000 

% 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikraz?, tahvilleri : 
6583 sayılı Kanuna istinaden yapılat, bu istikrazın hâsılı, 5434 sayılı Kanunun geçi
ci 12 nci maddesi gereğince T. C. Enekli Sandırma ödenmesi muktazi % 5 Emekli 
aidatından 58 milyon liranın tediyesine tahsis olunmuştur. % 5 faize tâbi olan ve 20 
senede itfası icabeden mezkûr is+ik'iz tahvilleri Emekli Sandığına tevdi edilmiştir. 
İstikrazın 1961 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 48 310 000 liradır. Faiz ve 
itfa miktarı itfa plânına göre neşredilmiş olup tahsisat teklifi geçen senenin ay
nıdır. 

71 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin faizi 2 414 250 
72 % 5 faizli 60 milyon liralık 195b istikrazı tahvillerinin itfası 2 240 000 
73 % 5 faizli 60 milyon liralık 1955 istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 8 250 

Yekûn 4 662 500 
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% 5 faizli 1956 İstikrazı tahvilleri : 
6804 sayılı Kanun, 300 milyon liraya kadar iç istikraz akdine salâhiyet vermiştir. 
Bu salâhiyete istinaden birinci tertibolarak 15 .10.1956 tarihinde 75 milyon liralık 
tahvil ihracedilmiştir. Çıkarılan tahviller % -5 faizlidir, istikrazın 1961 malı yılı ipti-
dasmdaki resülmal bakiyesi 60 milyon liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına gö
re hesabedilmiş olup geçen seneye nazaran 193 000 lira noksanlık vardır. 

76 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin faizi • . 3 000 000 
77 % 5 faizli 195Ö istikrazı tahvillerimi itfası 3 750 000 
78 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvillerinin umumi masrafları 12 000 

Yekûn 6 762 000 

% 6 faizli Hürriyet istikrazı tahvilleri : 
11 sayılı Kanun 500 milyon liraya kadar Hürriyet İstikrazı namı ile istikraz akdine 
salâhiyet verilmiştir. Bu salâhiyete istinaden birinci tertibolarak 15. 7.1960 tarihin
de 250 milyon liralık tahvil ihracedilmiştir, çıkarılan tahvillerin faizi % 6. dır. İstik
razın 1961 malî yılı iptidasmdaki-resülmal bakiyesi 250 milyon liradır. Faiz ve itfa 
miktarları itfa plânına göre hesabedilmiş olup 27 800 000 lira tahsisat teklif edil
miştir. 

81 % 6 faizli Hürriyet İstikrazı tahvillerinin faizi 15 000 000 
82 % 6 faizli Hürriyet İstikrazı tahvillerinin itfası 12 500 000 
83 % 6 faizli Hürriyet İstikrazı tahvillerinin umumi masrafları 300 000 

Yekûn 27 800 000 

154 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
154 sayılı Kanun Hazine ve İktisadi Devlet teşebbüslerinin Merkez Bankası ve finans
man müesseselerine olan bir kısım borçların tahkimi için 7 milyar 500 milyonu geçme
mek üzere tahvil çıkarmaya Maliye Bakanlığını yetkili kılmıştır. Jhracedilecek tahvil
lerin 1961 yılının 1 nci 6 aylık itfa ve faiz taksitlerini karşılamak üzere bu yıl bütçesin
de 100 766 422 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

86 Hazine ve İktisadi Devlet teşebbüslerinin Merkez Bankası ve finansman 
müesseselerine olan borçların faizi 63 817 016 

87 Hazine ve İktisadi Devlet teşebbüslerinin Merkez Bankası ve finansman 
müesseselerine olan borçlarının itfası 36 949 406 

Yekûn 100 766 422 

B) DALGALI BORÇLAK 

1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar 
Bu borçların miktarı malûm olmayıp tahakkuk ettikçe nakten ödenmektedir. 1961 yılı 
zarfında zuhuru muhtemel borçlar için 1 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
4604 ve 5433 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler : 
Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisi : 
4604 sayılı Kanunun 1 nci maddesi : Millî Korunma sermayesinden ayrılarak Zirai 
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Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 liralık sermayenin her sene Devlet borçları büt
çesine konulacak tahsisatla kapatılmasına âmir bulunmaktadır. Halen 9 976 000 lira
lık bakiye arz eden kredi için geçen seneye nazaran 2 000 lira noksaniyle 196 000 li
ralık tahsisat teklif edilmiştir. 

16 Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisinin faizi 96 000 
17 Zirai Donatım Kurumu sermaye kredisinin itfası 100 000 

Yekûn 196.000 

Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisi : 
Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisi için Millî Korunma sermayesinden 9 844 567,01 
liranın ayrılması ve bu paranın Devlet borçları bütçesine konulacak tahsisatla itfası 5433 
sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin (B) fıkrası ahkâmından bulunmaktadır. Kredi
nin 1960 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 8 094 567 liradır. 1961 yılı için 180 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

26 Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisinin faizi 80 000 
27 Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisinin itfası 100 000 

Yekûn 180 000 

Hükme bağlı borçlar : 
Bu fasıldan yapılacak ödemeler için kâfi miktarın tâyinine imkân görülmemektedir. 
Daireleri bütçesinde tertibi bulunmıyan veya tertibinde tahsisat bakiyesi olmıyan ilâma 
bağlı borçlar için 1961 yılında 2 000 000 liranın kifayet edeceği tahmin edilmekle ge
çen seneye göre aynı miktar tahsisat teklif edilmiştir. 
6684 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
6684 sayılı Kanunda tasrih edilen tamir ve ihya edilecek müesseseler meyanmda kilise ve 
müessesatı hayriye de yer almış bulunmaktadır. Bu müesseselerin tamir ve ihyası için 
muktazi masrafları karşılamak üzere 1961 yılı bütçesinde 2 300 000 liralık tahsisat teklif 
edilmiştir. Geçen yıl tahsisatına nazaran 900 bin lira noksanlık vardır. 

II - DİŞ BORÇLAK 

1375, 2745, 5676, 5824, 6849, 6377, 7005, 7019 ve 66 sayılı kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar : 
16 300 000 dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası kredisi : 
5676 ve 6377 sayılı kanunlarla musaddak 7 . 7 . 1950 ve 26 . 2 . 1954 tarihli anlaşmalar 
gereğince Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından temin olunan % 4,25 ve % 
4,875 faizli 16 300 000 dolarlık limanları geliştirme ve inşa kredisinin 1961 yılında' 
ödenmesi iktiza eden 20 ve 21 nci taksitleri karşılığı olarak 11 171 911 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. Kredinin resülmal itfasına 1 . 4 . lac)6 tarihinde başlanmıştır. Son tak
sit 1 . 10 . 1975 tarihinde ödenecektir. Geçen seneye nazaran 46 131 lira fazlalık vardır. 

11 16 300 000 dolarlık Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası kredisinin 
faiz ve masrafları 5 283 614 

32 16 300 000 dolarlık Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası kredisinin it
fası 5 888 295 

13 16 300 000 dolarlık Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası kredisinin 
umumi masrafları 1 
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14 Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankasının sair kredilerinin faiz ve mas
raf lan 1 

Yekûn 11 171 911 

20 milyon dolarlık Marshall kredisi : 
6849 sayılı Kanunla tasdik edilen Anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri Ajanı 
sıfatiyle hareket eden Export - Import Banktan 1954 -1955 devresi yardım programı 
çerçevesi dâhilinde temin olunan % 4 faizli 20 milyon dolarlık kredinin itfa plânına 
göre bu yıl ödenecek resülmal ve faiz taksitlerini tediye etmek üzere 7 628 275 lira tah
sisat teklif edilmiştir. Ç$u kredinin resülmal itfasına ait tediyat 31 . 3 . 1959 tarihinde 
başlamış olup 31 . 3 . 1995 tarihinde nihayete erecektir. 

21 20 milyon dolarlık Marshall kredisinin faizi 7 180 060 
22 20 milyon dolarlık Marshall kredisinin itfası 448 215 

Yekûn 7 628 275 

25 milyon dolarlık Marshall kredisi : 
7005 sayılı Kanunla tasdik edilen Anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti Ajanı sıf atiyle hareket eden Export - împort Banktan 1955 - 1956 devresi 
yardım programı çerçevesi dâhilinde temin olunan % 4 faizli 25 000 000 dolarlık 
kredinin itfa plânına göre bu yıl ödenecek resülmal ve faîz taksitlerini tediye etmek 
üzere 9 280 289 lira tahsisat teklif edilmiştir. Bu kredinin itfasına 1 . 11 . 1960 
tarihinde başlanılmış olup 1 . 11 . 1996 tarihinde son verilecektir. 

26 25 milyon dolarlık Marshall kredisinin faizi 8 995 481 
27 25 milyon dolarlık Marshall kredisinin itfası 284 808 

Yekûn 9 280 289 

25 milyon dolarlık Marshall kredisi : 
7019 sayılı Kanunla tasdik 'edilen Anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti ajanı sıf atiyle hareket eden Exoprt - împort Banktan 1956 - 1957 devresi 
yardım programı çerçevesi dâhilinde temin olunan % 4 faizli 25 milyon dolarlık kre
dinin i'tfa plânına göre bu yıl ödenecek faiz taksitinin tediyesini teminen 4 500 000 
lira tahsisat tefklif edilmiştir. Bu kredinin resülmal taksitinin tediyesine 1.1.1962 
tarihinde başlanacak ve 1.1.1998 tarihinde son verilecektir. 

31 25 milyon dolarlık Marshall kredisinin faizi 9 000 000 
32 25 milyon dolarlık Marshall kredisinin itfası 1717 579 

Yekûn 10 717 579 

Alacaklı başlangıç kredisi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkında^ 
Anlaşmanın 10 ncu maddesi mucibince tediye muvazenemizdeki açıklarımızı karşı
lamak üzere Avrupa Tediye Birliği tarafından ikraz yoliyle memleketimize tanınan 
ve mukabil Türk liraları 1951 Bütçe Kanunu gereğince irat kaydolunan 25 milyon 
dolarlık pozisyon - inisial kredisinin mezkûr Birliğin tasfiyesi dolayısiyle Avrupa Pa-
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ra Anlaşmasına (APA) göre 27 . 12 . 1958 tarihinden 27 . 12 . 1961 tarihine kadar 
senevi c/o 3 üzerinden faiz ve bu tarihten itibaren faizlerl-e birlikte 13 senede ve mü
savi taksitlerle iadesi takarrür etmiş 'bulunduğu cihetle hu yıl bütçesine faiz ve re-
sülnial karşılığı olarak 21 262 431. lira tahsisat teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran 
14 493 328 lira fazlalık .mevcuttur. 
Alacaklı başlangıç kredisinin faizi 6 783 750 
Alacaklı başlangıç kredisinin itfası 14 478 681 

Yökûıı 21 262 431 

Kote kredisi : 
5824 sayılı Kanunla tasdik'olunan bir Avrupa Tediye • Birliği kurulması hakkındaki 
Anlaşmanın 2 nei maddesi mucibince tediye muvazenemizdeki açıklarımızı karşıla
mak üzere Avrupa Tediye Birliği tarafından tanınan 50 milyon dolarlık kotalım kredi 
kısmını teşkil eden 30 milyon doların mukabili 84 000 000 Türk Lirası 1952 Büt
çe Kanunu gereğince irat kaydedilmiştir. Ahiren Avrupa Tediye Birliğinin tasfiyesi 
üzerine Avrupa Para Anlaşmasının ikamesi d'olayısiyle Birlikten' alınimış olan kota
nın 16 . 1 . 1959 tarihinden itibaren 7 senede ve aylık müsavi ta'ksltfer halinde itfası 
takarrür etmiş bulunmalkta'dır. Bu itibarla itfası gereken taksitler için itfa plânı 
mucibince geçen yıla nazaran 4-7 989 526 lira noksaniyle 40 709 882 liralık tah
sisat teklif olunmuştur. 
Kote kedisinin faizi 4 518 049 
kete kredisinin itfası 36 191 833 

Yekûn 40 709 882 

Anadolu demiryolu, Haydarpaşa limanı mubayaa taksitleri ile 1935 Türk borcu tah
villerinin taksileri : . 
1375 ve 2745 sayılı taunlarla tasdik edilen 10, 12 . 1928 ve 1 . 5 . 1935 tarihli 
mukaveleler gereğince mubayaa edilen Anadolu demiryolu, Haydarpaşa limanı, ile 
Aydın demiryolunun borç taksitleri için 1961 yılında yapılacak 'tediyelerin karşılığı 
olarak itfa plânlan gereğince geçen seneye nazaran 34 945 lira fazlalıkla 17 714 985 
lira tahsisat teklif edilmiş'tür. Demiryolu ve Haydarpaşa limanının son taksitleri 
1 5 . 2 .2002, 1953 Türk borcu ta'ksiti 10 . 5 . 1975 tarihinde ödeneceMir. 
147 milyon Doyçe Maridi'k 'kredinin faizi : 18 203 051 
66 sayılı Kanunla tasdik olunan 19 . 4 . 1960 tarihli Alman Anlaşması gereğince 
Almanya Federal Cumhuriyet Hükümetinden temin olunan % 5.75 faizli 147 milyon 
Doyçe Marklık kredinin itfa rjlânma göre bu yıl ödenecek faiz taksitimin tediyesini 
teminen 18 203 051 liralık tahsisat teklif edilmiştir. Bu'kredinin resülmal taksiti
nin tediyesine 30 . 4 , 1965 tarihinde başlanacak ve 30 . 4 , 1967 tarihinde niha* 
yet verilecek'tfrr, , 
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MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

Hizmetin mahiyeti 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

Bakan ödeneği 
Personel masraf
ları 
Yönetim masraf
ları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 

Yekûn 
Yatırımlar 

Umumi yekûn 

1960 Yılı 
Tahsisatı 

Lira 

12 000 

636 436 793 

14 437 983 
101 367 527 

223 000 
40 719 811 

793 197 114 
150 002 886 

943 200 000 

50 ve 51 sayılı 
kamınilarla 

mevkuf tutulan 
tahsisattan son

raki durum 
Lira 

12 000 

636 436 793 

14 237 983 
101 117 527 

223 000 
40 719 811 

792 747 114 
138 702 886 

931 450 000 

1961 yıh 
Teklifi 

Lira 

12 000 

867 008 067 

16 190 375 
116 733 067 

223 000 
52 802 491 

1 052 969 000 
247 220 000 

1 300 189 000 

Fazlası 
Lira 

—, 

230 703 774 

2 064 392 
15 667 738 

— 
12 082 680 

260 518 584 
110 937 500 

371 456 084 

Eksiği 
Lira 

132 500 

, 112 000 
52 198 

.— 

r~ 

296 698 
2 420 386 

2 717 084 

Millî Eğitim Bakanlığı 1960 malî yılı bütçe yekûnu (yatırımlar dâhil) 943 200 000 lira olup 
50 ve 51 sayılı kanunlarla yapılan indirmelerden sonraki tarsisat yekûnu 931 450 000 liradır. 

1961 malî yılı için tesbit edilen miktar (yatırımlar dâhil) 1 300 189 000 lira olup. geçen sene
ye nazaran 2 717 084 lira eksiklik ve 371 456 084 lira fazlalık vardır. Bu fazlalığın, 230 703 774 
lirası personel masrafları, 2 064 392 lirası yönetim, masrafları, 15 667 738 lirası daire hizmet
leri, 12 082 680 lirası yardımlar ve 110 937 500 lirası da yatırımlara aittir. 

1961' malî yılı için zam gören fasıl ve maddeler aşağıda gösterilmiştir. 

Fasıl : 201 — Maaşlar 
Madde : 11 - 12 — Merkez ve vilâyetler memurları maaşı 

Madde 
Madde 

: 11 
: 12 

1960 yıh 
tahsisatı 

Lira 

4 195 600 
501447 600 

505*643 200 

1961 yıh 
teMifi 
Lira 

5 286 600 
684 592000 

689 878 600 

Fazlası 
Lira 

1 091 000 
183144400 

184 235 400 
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538 937 400 Esas kadro tutan 
12 532 200 1961 yılı bütçesine bağlı (L) işaretli cetveldeki kadroların tutan 

526 405 200 Yekûn: 
63 473 400 4598 sayılı Kanun gereğince kadrosunda bir ve iki üst derece terfi edenlerin 

maaş farkları olup zammı icabeden 
100 000 000 Maaşların zam 'karşılığı İçin 

689 878 600 1960 yılı bütçesindeki tahsisat 
— 505 643 200 Yekûn: 

1Ş4 235 400 Açık 

Açığın beyanı 
Lira 

121 200 7439 sayılı Kanunla kurulan öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne ait kad
ronun istilzam ettiği bir yıllık maaş karşılığı. 

4 870 200 7439 sayılı Kanunla Yüksek öğretmen okulları ile öğretmen oikullan kadrosun-
sunda yapılan değişikliğin istilzam ettiği bir yıllık maaş farkı 

1 453 200 7440 sayılı Kanunla ilköğretim müfettişleri kadrosunda yapılan değişikliğin istil
zam ettiği bir yıllık ijâaaş karşılığı 

252 000 7441 sayılı Kanunla imam - Hatip okulları kadrolarında yapılan değişikliğin istil
zam ettiği bir yıllık maaş farkları karşılığı 

2 487 600 7475 sayılı Kanunla kurulan iki teknik okula ait kadrolann bir yıllık maaşlan 
karşılığı 

13 892 600 4598 sayılı Kanun, gereğince kadrosunda bir ve iki üst derece terfi edenlerin maaş 
farkları karşılığı 

50 400 000 98 sayılı Kanunla ilâve edilen T2 000 aded 350 lira aylıklı ilkokul öğretmenleri
nin bir yıllık maaşlan karşılığı 

194 400 107 sayılı Kanunla ilâve edilen kadrolar karşılığı 
1 984 200 108 sayılı Kanunla ilâve edilen kadrolar karşılığı 
8 580 000 125 sayılı Kanunla ilâve edilen kadrolar karşılığı 

84 235 400 Yekûn : 
100 000 000 Maaşlara yapılacak zamlar karşılığı için 

184 235 400 Yekûn 

Fasıl : 202 — Ücretler 
Madde : 11 — Merkez hizmetlileri ücreti 

1960 yılı 1961 yılı , 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

870 000 1 124 900 254 900 

Merkez dairelerine aidolup bütçe kanununa bağlı (E) cetveline istinaden Bakanlar Kont-
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lundan kadroları alman ve daimî mahiyet arz eden geçici hizmetlerin (D) cetveline alınması 
lüzumlu görülmüş ve bu maksatİa 1960 yılı Bakanlar Kurulu kararma bağlı kadrolar aynen 
1961 yılı (D) cetveline ilâve edilmiştir. Bunların yıllık ücret; tutarı da bu maddeye ilâve edil
miş bulunmaktadır. Bu bakımdan bu maddede görünen zamdan 134 900 lirası 203 ncü faslın 
11 nci maddesinden naklen ve 120 000 lirası da ücretlere yapılacak zamdan ileri gelmektedir. 

Fasıl : 202 — Ücretler 
» • . • Madde: 12 — Vilâyetler hizmetliden ücreti 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira lira 

27 9)74 400 32" 534 400 4 560 000 
Lira 

1 500 000 Okullarımızın muhtacolduğu teknisiyen, usta, bahçıvan, daktilo, hademe ve işçi gibi 
hizmetli kadrolarının (D) cetveline ilâvesi zaruri görüldüğünden bunların bir yıllık 
ücretleri karşılığı olarak 1 500 000 lira konulmuştur. 

3 060 000 Ücretli hizmetlilere verilecek zam karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

4 960 000 Yekûn: 

Fasıl : 202 — Ücretler 
Madde: 30 — Eğitmenler ücreti 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

7 418 400 8 268 400 850 000 

Maaş ve ücretlere yapılacak zam dolayısiyle eğitmenler ücretlerine de yapılacak zammı karşı 
lamak maksadiyl'e bu maddeye 850 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl: 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde: 12 — Vilâyetle? geçici hizmetliler ücreti 

1960 yılı 1961 yık • 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira l i ra 

3 004 475 3 505 075 500 600 
Lira 

180 600 1960 malî yılında Bakanlar Kurulundan kadroları alınmış olan geçici hizmetlilere ait 
kadrolardan 6 aylık olanlarının ücretleri yıla iblâğı lüzumlu görülmüş olduğundan 
bu miktar ilâve edilmiştir. 

320 00Q Ücretlere yapılacak zam karşılığı olarak ilâve edilmiştir. 

500 600 Yekûn: 
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Fasıl : 204 — Yabancı uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

6 833 564 6 944 564 111 000 

Yabancı uzman ve öğretmenler için 1960 malî yılında (E) cetvelinden alınmış olan kadro ücret
lerinin 5 ve 6 aylık olmasından ücretlerinin yıla çıkarılması için bu miktarın ilâvesi zaruri gö
rülmüştür; 

Fasıl : 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Madde ; 11 — Merkez memurları çocuk zammı 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

50 000 75 000 25 000 

Merkezde tesbit edilen çocuk sayısı 625 dir. 4598 sayılı Kanuna göre her bir çocuğa ayda 10 

lira verildiğine göre : 52Ö X 10 = 6 250 X 12 = 75 000 liradır. 
Fasıl : 206 - Madde : 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teMifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

8 700 000 9 291 000 591 000 

Tesbit edilen çocuk sayısı 77 425 dir. 4598 sayılı Kanun mucibince her bir.çocuğa ayda 10 lira 

verildiğine göre : 77 425 X 10 = 774 250 X 12 == 9. 291 000 lira tutmaktadır. 
Fasıl : 206 - Madde : 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teMifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

160 000 200 000 40 000 

Vilâyetler memurları ölüm yardımı maddesine konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemekte oldu
ğundan bu maddeye 40 000 lira ilâve edilmiştir. 

asıl : 206 -

1960 yılı 
- tahsisatı 

Lira 

1 000 000 

Madde : 40 — 

1961 yılı 
teMifi 
Lira 

1 250 000 

Yakacak zammı 

Fazlası 
Lira 

250 000 

4178 sayılı Kanun gereğince yakacak zammına tâbi bölgelerdeki öğretmen ve memur sayısı
nın yıl geçtikçe artması hasebiyle bu maddeye konulan tahsisat da kâfi gelmemektedir. Bu 
itibarla tesbit edilen ve aşağıda müfredatı gösterilen kadrolara ait yakacak zamlarının verile
bilmesi için bu maddeye 250 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür, 
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Derece 

1 — 6 
7 —' 14 

Yakacak zammı 
, Lira 

30 
15 

Aded 

518 
12 840 

Bir aylık tutarı 
Lira 

15 540 
192 600 

Altı aylık tutarı 
Lira 

93 240 
1 155 600 

1 248 840 

Fasıl : 209 — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

35 272 169 47 498 043 12 226 674 

Teşkilât kanunlarına bağlı maaşlı kadrolarla bütçeye bağlı (D) cetvelindeki hizmetliler kad
roların yıllık tutarlarının % 6,5 hesabiyle emekli kesenekleri,karşılığı olarak bu fasla 12 226 674 
lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 217 — Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
Madde : 10 — 222 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev tazminatları ile ilk

okul müdürlerinin makam tazminatları 

4 1960 yılı 1961 yılı 
•tahsisatı • teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

7 749 585 25 804 585. 18 055 000 
Lira 

16 342 000 222 sayılı Kanunun 88 nci maddesi gereğince ilköğretim müdürleri ile ilkokul mü
dürleri ve müdür yardımcılarına ve tek öğretmenli okulların öğretmenlerine idari 
hizmetlerine karşılık öğretmenlik aylığından başka ayda 50 liradan 100 liraya ka
dar verilecek makam tazminatları karşılığı olarak bu miktar konulmuştur. 

1 473 000 7439 ve 7441, 7445 sayılı kanunlarla kabul edilen müdür ve müdür muavinlerine ait 
kadroların ücret karşılığı için bu miktar* ilâve edilmiştir. 

240 000 4178 sayılı Kanun gereğince verilecek fevkalâde zam karşılığı 

18 055 000 Yekûn 

Fasıl : 217 - Madde : 30 — Meslekî ve Teknik Okullar öğretmenlerinin ders egzersiz ve <şefh% 
ücretleri 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira lüra 

13 000 000 17 000 000 4 000 000 

öğretmen fıkdanı dolayısiyle bütün öğretmenlere mecburi ders saatleri dışında ücretli ders ve
rilmesi zaruri bulunmaktadır. Bu itibarla, 6836, 6837 siayılı 'kanunlar gereğince meslekî ve teknik 
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öğretim okul ve kurslarında kanuni hadden fazla okutulan ders saatlerine göre 1960 malî yılı büt
çesindeki tahsisata ilâveten 4 000 000 liralık tahsisatın konulmasına lüzum görülmüştür. 

Bu sebepten 1960 malî yılı bütçesine nazaran 4 000 000 lira ilâvesiyle 1961 malî yılı bütçesine 
.17 000 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 217 - Madde : 40 — Ders ücretleri 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 000 000 20 000 000 5 000 000 

Okullarımızdan aldığımız ders ücreti cetvellerine göre bu tertipten her ay 2 000 000 liralık bir 
sarfiyat yapıldığı tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu giderlerin 10 aylık tutarı 20 000 000 lira eder, 
öğrenci artışı ise 45 000 civarındadır. Okullarımızda,önümüzdeki öğretim yılında bu artışa muvazi 
olarak mevcuda ilâveten 900 şube açılması gerekecektir. Bir şubede okutulan aylık ders saati tu
tarı 128, ücreti ise 640 liradır. Bunun 10 aylık yekûnu 6 400 lira olduğuna güre 900 şubede okutu
lacak derslerin ücret tutarı olan 5 760 000 lira da 22 000 000 liraya ilâve edildiği takdirde 1961 
malî yılı zarfında 27 700 000 liralık ders ücreti tahsisatına ihtiyaç hâsıl olmakta ise de, bütçe mü
lâhazası dolayısiyje Ibu maddeye ancak 5 000 000 lira üâve edümiştir. 

Fasıl : 301 - Madde : 50 — Aydınlatma 

1960 yıli 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

25 000 35 000 10 000 

Bu maddeye konulan 25 000 liralıik ödenek ihtiyacımızı karşılıyamam aktadır. Ankara Belediye 
Başkanlığından alman bir yazıdan anlaşıldığına üzere 6973 sayılı Kanun gereğince Mart 1959 tari-r 
hinden itibaren elektrik üzerinde yeni tarife tatbik edilmiş olup aylık sarfiyatımız mevcut fatu
ralara göre 3 000 lirayı bulmuştur. Şu duruma göre mevcut ödeneğe 10 000 lira ilâvesiyle 1961 
malî yılı bütçesiyle bu tahsisatın 35 000 liraya çıkarılmasına kesin olarak lüzum Ve zaruret vardır. 

Fasıl : 304 - Madde : 12 — Vilâyetler telefon masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

82 000 90 000 8 000 . 

Bu maddeye mevzu tahsisat öteden beri hiçbir yıl ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Gerek vilâyet
lerden ve gerekse PTT Umum Müdürlüğünden alınan yazılardan mükaleme ücretleri ödenemediği 
için mlillî eğitim dairelerinin telefon inatlarının kesileceği veya kesildiği bildirilmekte ve hattâ 
büyük vilâyetler için bu mevzuun gazete sütunlarına aksettiği de sık sık rastlanan vakıalardan 
bulunmaktadır. Millî eği'tim (müesseselerimizin en ücra köylere kadar yayılması işlerin rasyonel 
bir şekilde takip ve yürütülmesi zarureti Millî Eğitim idarelerinin bu medenî vasıtadan faydalanmak
tan asla müstağni kılmamaktadır. Bu itibarla vilâyetler mlillî eğitim müdürlüklerinin telefon mas
raflarına ait ıbu tahsisatın 90 000 liraya çıkarılmasında zaruret görülmektedir. 
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Fasıl : 305 - Madde : 12 — Vilâyetler kira bedeli 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

821 108 1 200 000 378 892 

Vilâyet ve kaza merkezlerinde lise ve ortaokullarımız için yer sıkıntısını gidermek ile biina ki
ralamaları prensip olarak kabul edilmiştir. Bu vaziyette daha şimdiden kiralanan binalar için 
mühim miktarda kira ödeneği istenmekte ise bu istekleri yerine getirememekteyiz. 1961 malî yı
lında bu sıkıntıya düşmememiz için bu maddeye, 378 892 liranın ilâvesi lüzumlu ve zaruridir. 

Fasıl j 307 - Madde : 10 — 'Daimî vazife harcırahı 

* *" : 1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

.,. , l i ra Lira Lira 

2 037 500 2 250 000 212 500 

...ğretmen ve memurlarımızdan bâzılarının nakilleri sırasında nakil edilecekleri yerlere 'harcı-
rahsız olarak, nakilleriniz harcırahsız yapılacaktır kaydiyle ellerinden, harcırah istem'iyeceklerine 
dair taahhüt senedi alınmaktadır. Halbuki bunların içerisinde 5 - 6 nüfuslu ve küçük maaşlı öğ
retmenler de (bulunmakta olup bunların bu surette nakilleri yapıldığından müthiş malî müzayaka 
altında kalmaktadırlar. 

Bu hal hak ve adalet prensiplerine uygun görülmediğinden 1961 malî yılı başından itibaren 
buna son verilmesi prensip itibariyle kabul edilmiş bulunma!k]tadır. Bu bakımdan 1960 yılı büt-. 
çeşme mevzu tahsisatın katiyen kâfi gelmiyeceği nazarı itibara alınarak ve öğretmen ve miemuTİarı-
mızm tahakkuk edecek yolluklarını karşılamak maksadiyle bu maddeye 211 500 lira ilâvesine lüzum 
ve zaruret vardır. 

Fasıl 307 - Madde 30. — Müfettişler harcırahı" 
* 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lİra 

4 575 000 5 675 000 1 100 000 

Son yıllarda şehir, kasaba ve köylerde yaptırılmakta olan okul binaları ile okul dershane ve öğretmen 
kadrolarının bir hayli genişlemiş bulunduğu bir vakıadır, ayrıca 7135 sayılı Kanunun muvakkat birin
ci maddesine göre ilkokul öğretmenliğinden ilköğretim müfettişliğine geçirilen 45 ve yeniden kursa tâ
bi tutulmak suretiyle ilköğretim müfettişliğine alınacaklarla Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölü
münden mezun olup müfettişlikle görevlendirilecekler de dâhil edildiğinden müfettişlik kadrosunda 
fayda değer bir çoğalma olacaktır. 4357 sayılı Kanun hükümleri öğretmenlerin terfi durumları, mü
fettişin mutlaka vazifeli öğretmeni mahallinde teftiş ve murakabe etmesi esasına bağlanmış bulun
maktadır. Kaldı ki, müfettişin murakabe vazifesi yanında aynca öğretmenleri iş başında yetiştirmek 
eğitim ve öğretim işlerinde kendilerine rehberlik etmek gibi birtakım mühim vazifeleri de vardır. 
Böylece kanuni ve meslekî zaruretler müfettişin *bir malî yıl içerisinde asgari 200 gün çalışmasını 
icabettirmektedir. Diğer taraftan 7249 sayılı Kanun hükmü müfettiş yevmiyelerini 35 - 40 lira üze
rinden ödenmesini de âmir bulunmaktadır. Bu itibarla 200 iş günü esas tutulmak ve müfettiş yev
miyelerini de vasati 35 - 40 lira üzerinden nazarı dikkate almak kaydiyle 675 ilköğretim müfettişi-
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nin yalnız yevmiyelerini karşılamak üzere 4 725 000 liraya ihtiyaç, vardır. Buna bakanlık müfettiş-
leri ile müfettişlerin vasati nakliye ücretleri de ilâve edildiği takdirde bu miktarın 5 675 000 liraya 
yükseltilmesine zaruret görülmektedir. 

Fasıl 308— 4598 sayılı-Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflar ve harcırahları 
Madde 11. — Merkez 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi 

Lira Lira 

50.000 60 000 10 000 

Merkez memurları tedavi masrafları ile harcırahları karşılığı olarak alınan tahsisat merkez te§• 
kilâtma dâhil memurlarımızın ihtiyacına kâfi gelmediğinden bu maddeye.10 000 liralık bir zam ya
pılması zaruridir. 

Fasıl 308 - Madde 1.2. — Vilâyetler 

1961 yılı 
teklifi Fazlası 
Lira Lira 

800 000 1 100 000 300 000 

1960 yılı bütçesiyle 308 nci faslın 12 nci maddesinden alman 800 000 liralık tahsisattan Ağustos 
ayı başına kadar 370 000 lirası sarf edilmiş olup bakiye tahsisatın yeni malî yıla kadar kâfi gelmi-
yeceği kanaatine varılmıştır. Bakanlığımız mensubu öğretmen ve memur sayısı 90 000 üzerinde bu-

. lunduğu ve her gün bu sayının artmakta olduğu göz Önüne alınacak olursa bütçeye konan miktarın 
ihtiyacı karşılıyamıyacağı neticesine varılır. Hastane masraflarının artması ve Harcirah Kanunu
nun 18 nci maddesi hükümleri tedavi görecek memurlara, ayrıca yevmiye verilmesini derpiş ettiğin
den tahsisat kâfi gelmemekte ve netice itibariyle hasta memurlar zamanında hastanelere alınma
makta alınanların ise masrafları ödenememektedir. Hastane idareleri zamanında paralarını alama
dıklarından hastalara türlü müşkülât çıkarmakta, esasen rahatsızlıkları dolayısiyle baş vuran me
murların bu suretle dertlerini artırmaktadırlar. Yukarda arz edilen hususlar ağır hastaların bir an 
önce tedavi görmelerine mâni olmaktadır. Mensuplarımızın zamanında ve hiçbir müşkülâtla karşı
laşmadan tedavilerini temin maksadiyle bu f asla300 000 liralık tahsisatın ilâve edilmesi kati ve za
ruret haline gelmiştir. 

Fasıl: 309 - Madde: 3 1 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

100 000 125 000 25 000 

Şehir ve kasabalardan 5 - 8 kilometre uzakta bulunan 6 sınıflı ilk öğretmen okullarımızın sağ
lık işleri başta olmak üzere en ufak ihtiyaçlarını dahi temine mecbur bulundukları şehir ve kala
balarla irtibat temin etmek, staj okullarını normal şekilde kontrol edebilmek üzere motorlu va
sıta işletme masraflarının karşılanabilmesi için .bu maddeye 25 000 lira ilâvesi ile 125 000. liraya 
yükseltilmesi zaruridir. 

Fazlası 
Lira 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 
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Fasıl: 309 - Madde: 32 — Vilâyetler- taşıtları onarma masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

100 000 120 000 20 000 

Şehir ve kasabalardan 5 - 81 kilometre uzakta bulunan 6 sınıflı ilk öğretmen okullarımızın sağ
lıkları Jle ilgili işler başta olmak üzere en ufaK ihtiyaçları dahi teminine mecbur oldukları şehir 
ve kasabalarla irtibatlarını sağlamakta staj ve uygulama okullarının kontrolünde kullanılmakta 
oldukları ve en yenisi 1948 yılında temin edilen nakil vasıtaları çok yıpranmış olduklarından her 
zaman tamire muhtaç bir vaziyettedirler. Bugünkü bütçe mevzuatı karşısında yeni motorlu vasıta 
teminine imkân olmadığına göre 20 000 lirabk fazla bir tahsisatla geçen seneki miktarın 
120 000 liraya çıkarılmasına her bakımdan katî bir zurııret vardır. 

Fasıl: 4İ5 — Müzeler ve anıtlar masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

4 650 000 5 000 000 350 000 

Mevcut 41 müze ve dolaplarımızla müze seksiyonlarının yeni anlayışlara göre tertip ve tan
zim ve vitrinlerin imali ile ören yerlerin, temizlik, restorasyon, tertip ve tanzim işlerinin ve neş
riyat, hafriyat masrafları ile tarihî, turistik ve mimari değeri haiz ve muhafazası elzem islâmi 
ve gayriislâmi eserlerin onarımı, takviye ve restorasyonlarının yapılabilmesi için mevcut şartlar 
da göz önünde bulundurularak 1961 yılı bütçesinin bu maddesine 350 000 liranın ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

. Fasıl: 417 — Yüksek Okullar umumi masrafları 
Madde: 10 — Yüksek öğretmen okulları masrafları 

1960 yılı 1961 yılı . ' 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

1 144 000 2 282 700 1 138 700 

Yüksek öğretmen okuftarmdalki yatılı öğrenci kadroları 400# den 520 ye çıkarılmaktadır, öğren
cilerle iiğili yiyecek, giyecek, yakacak, aydınlatma, kitap, kırtasiye, harçlık, ilâç, revir tedavi ve de
mirbaş masrafı, öğrenci ve okul sayısına göre hesabedilmiiştir. Bundan başka Ankara Yüksefe öğ
retmen Okulu binasının son kısmı ile kalorifer tesisatı işi için 700 000 lira olmak üzere ceman 
bu fasla 1 138 700 lira ilâve edilmiştir. Sarf yerlerim gösteren cetvel aşağıdadır. 



Yüksek öğretmen, okulları umumi masrafları 

Hizmetin nev'i 

Yiyecek (öğrenciler için) -
Yiyecek (Yeni alınacak öğ
renciler için) 
Yiyecek (Vazifeli öğretmen 
ve müstahdemler) 
Giyecekler (öğrenciler için) 
Giyecekler (Hizmetliler için) 
Kitap, kırtasiye ve harçlık 
(öğrenciler için) 
İlâç, revir ve tedavi masraf
ları (öğrenciler için) 
Ders tatbikatı, gezi ve ince
leme masrafları 
öğrencilere verilecek üni
versite harcı karşılığı 
öğrenci şehir içi otobüs 
ücretleri 
Yakacak masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Havagazı ve su masrafları 
Telefon masrafları 
Kırtasiye, basılı kâğıt mas
rafları (Okul için) 
öteberi masrafları (Günlük 
ve umumi temizlik işleri 
dâhil) 
Ders, lâboratuvar ve spor 
malzemesi masrafları 
Kitaplık ve yayın masrafları 

1960 bütçesiyle 
Nüfus taşe 
sayısı Lira 

200 3 

• 200 3 

80 3 
400 400 
50 150 

400 100 

400 40 

400 70 

400 100 

verilen 

Gün 

300 

180-

300 
Senelik 

» 

» 

» 

» 

» 

t — • 

Tutarı 
Lira 

180 000 

108 000 

72 000 
160 000 
7 500 

40 000 

16 000 

28 000 

40 000 

75 000 
25 000 
12 000 
5 500 

15 000 

40 000 

60 200 
20 000 

1961 yılı bütçesiyle teklif olu 
Nüfus taşe Tu 
sayısı Lira Gün L 

400 

120 

300 

180 

36 

6 

1 

4 

9 
2 

80 
520 
50 

520 

520 

520 

520 

400 

3 
400 
150 

100 

40 

70 

100 

200 

300 
Senelik 

» 

» 

> 

» 

> 

7 
20 

5 

2 

3 

5 

8 
7 
3 
2 



Hizmetin nevi 

Döşeme ve çeşitli ders vası
taları ve demirbaş temini, 
mevcutlarının onarılması 
Yeni tesisler ve mevcutların 
onarımları (Su, elektrik, 
kanalizasyon, kalorifer, te 
lef on, yol, kanal) 
Küçük onarımlar 
Umumi büyük onarım ve 
tadilât 
Yeni inşaat 
Kira 

Umumi yekûn 

1960 bütçesiyle verilen 
Nüfus îaşe ^ 
sayısı Lira Gün 

Tutan 
l i r a 

170 000 

1961 yılı bütçesiyle teklif olun 
Nüfus îaşe Tut 
sayısı Lira Gün Li 

20 000 

50 000 

1 144 000 

17 

30 
5 

5 
40 
4 

2 28 

Fasıl : 417 - Madde : 20 — Eğitim enstitüleri umumi masrafları 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 342 695 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

4 665 400 

Fazlası 
Lira 

322 705 

Eğitim enstitülerindeki yatılı öğrenci kadroları 2 000 den 2 080 e çıkanlmaktadır 
384 öğrencinin 180 gün hesabiyle bütçeye konulan yiyecek paralan 300 gün hesabedilm 
cilerle ilgili yiyecek, giyecek,, yakacak, aydınlatma, su, öteberi, ilâç, revir, tedavi, kit 
harçlık, ders ve lâboratuvar masraflarında birer miktar zam yapılmak suretiyle bu 
satı 4 665 400 liraya çıkarılmıştır. Sarf yerlerini gösterir cetvel aşağıda. 



Hizmetin nev'i 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (Yeni alınacak öğ
renciler için) 
Yiyecek (Vazifeli öğretmen 
ve müstahdem için) 
Giyecek (öğrenciler için) 
Giyecek (Müstahdem için) 
Kitap, kırtasiye ve harçlık 
(öğrenciler için) 
İlâç, revir ve tedavi masraf
ları (öğrenciler için) 
Ders tatbikatı, gezi ve incele
me masrafları 
Yakacak masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Havagazı ve su masrafları 
Telefon masrafları 
Kırtasiye ve basılı kâğıt 
masrafları (Okul için) 
öteberi masrafları (Günlük 
ve umumi işler) 
Ders lâboratuvar ve spor le-
vazımatı masrafları 
Gazi Eğitim Enstitüsü beden 
eğitimi bölümü kayak, izci
lik ve spor masrafları 
Gazi Eğitim Enstitüsü Re
sim - İş Atelyesi masrafları 
Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik 
bölümü masrafları 

1960 bütçesiyle verilen 
Nüfus İaşe 
sayısı Lira Gün 

1 615 

385 

300 

180 

260 3 300 
2 000 400 Senelik 
200 150 »< 

2 000 50 » 

2 000 40 

2 000 50 » 
5. Eğ. Ens.'için 
5. » > 
5. » » 
5. » » 

5. » » 

5. » » 

5. »' » 

Tutarı 
Lira 

1 332 375 

190 575 

214 500 
800 000 
30 000 

100 000 

80 000 

100 000 
250 000. 
60 000 
60 000 
20 000 

40 000 

50 000 

70 000 

5. 
5. 
5. 
5. 

5. 

5. 

5. 

1961 yi 
Nüfus 
sayısı 

2 000 

80 

260 
2 080 
200 

2 080 

2 080 

2 080 
Eğ. Ens. i 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

> 

lı bütç 
İaşe 
Lira 

o 

3 

3 
400 
150 

50 

• 4 0 

50 
Lçin 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

:esiyle tek 

GÜÜ 

300 

180 

300 
Senelik 

»' 

» 

> 

» 

lif olun 
Tu 
Li 

1 800 

43 

234 
832 
30 

104 

83 

104 
250 
80 
65 
20 

50 

80 

70 

30 000 40 

25 000 30 
1 



Hizme tin nev'i 

1960 bütçesiyle verilen 
Nüfus liaşe 
sayısı Lira Gün 

1961 yılı bütçesiyle teklif o 
Tutarı Nüfus îaşe 
Lira sayısı Lira Gün 

Kitaplık ve y. '•3™ masrafları 5. > 
Döşeme, çeşitli d e r s v a s ı t a l a -
rı demirbaş t e n a ^ v c m e v * 
^uttârîn bnartai«n . 

utları-
,5.~*> 

r̂ ve mevt 

5. > 

:^fmte^^ 

50 000 5. » 

*goajoo 5. » 

mmo 

j$90#45 

Yekûn 4 342 695 4 

Fasıl 417 - Madde 30 -^'Ankara ve izmir Devlet Konservatuvarı 

1960 yılı 

Lira 

975 700 

1961 yılı 
teklif i 
tLira 

1 063 100 

Fazlası 
Lira 

87 400 

İzmir Devlet Konservatuvannda yaylı sazlar bölümüne yatısız öğrenci temin 
den bu bölüm için 15 yatılı öğrenci kttdrosu ihdası düşünülmüş, bu maksatla 1 
reken ödenek konulmuştur. Diğer farklar Ankara ve izmir Kenservatuvarınm 
ma demirbaş ve müteferrik masraflarına yapılan ilâvelerden ileri gelmektedir. 
gösterir liste aşağıdadır : 



1960 yılı tutan 

ödeneğin sarf yerleri 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Müstahdemler 
öğretmen, memur 

Aydınlatma 

19C0 yılı 
Aded Lira 

250 
60 
10 

Gün 

300 
300 
300 

Yekûn 

Su 
Kırtasiye, temizlik ve bahçe bakımı 
Telefon 
Tesisat ve onarımı 
Demirbaş, yatakhane, dershane, mutfak 
Müzik aletleri, bale levazımatı, her türlü atelye masraflan 
İlâç ve tedavi masrafları 
Yurt içi ve dışı inceleme gezisi 
Kitaplık ve yayın masrafları 
Folklor arşivi için gerekli malzeme bedeli 
îzmir Devlet Konservatuvarı.masraflan 
Âlet onarımı 
öğrencilere verilecek kitap ve kırtasiye 

Tutan 
Liıa 

225 000 
54 000 
6 000 

285 000 
35 000 

35 000 
19 000 
10 000 
30 000 

100 000 
40 000 
20 000 
20 000 
20 000 
30 000 
60 000 
10 000 
20 000 

Yekûn 975 700 

1961 yılı 
Aded 

250 
70 
14 

250X80 

1961 yılı tutan 

Lira Gün 

3 300 
3 300 
2 300 

- • • . . / • ' , 



Fasıl 417 - Madde 40 — Yüksek islâm enstitüleri 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

626 000 833 500 207 500 

islâm Enstitüsünün yatılı öğrenci kadrosu 150 olup 1961 - 19̂ 62 öğretim yılında 50 da 
suretiyle 200 e yükseltilmiş olacaktır. Bu enstitü halen bir ilkokulda öğrenim yapmakta 
sene daha elverişli bir binanın kiralanması için tahminî olarak diğer ödeneklerden ayrı 
lik olmak üzere 200 000 lira kira bedeli konmuştur. Bunlar dışındaki ihtiyaçlarla alâ 
neklerde mühim bir fark yoktur. Cetveli aşağıdadır : 

1960 yılı bütçesiyle verilen 1961 yılı bütçesiyle tek 

Hizmetin nev'i 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (yeni alınacak öğrenci
ler için) 
Yiyecek (Vazifeli öğretmen ve 
müstahdem için)? 
Giyecek (öğrenciler için) 
Giyecek (Müstahdem için) 
Kitap, kırtasiye, harçlık (öğren
ciler için) 
Haç ve revir ve tedavi masrafları 
(öğrenciler için) 
Ders tatbikatı, gezi ve inceleme 
masrafları 
Yakacak masrafları 
Aydınlatma masrafları 
Havagazı ve su masrafları 
Telefon masrafları 

Nüfus 
sayısı 

75 

75 

iaşe 
Lira EL Gün 

300 

180 

Tutan 
Lira 

61 875 

37 125 

Nüfus 
sayısı 

150 

50 

iaşe 
Lira K. Gün 

300 

180 

Tut 
Li 

13 

2 

150 50 

150 40 

150 50 

7 500 

200 

7 500 
40 000 
15 000 
15 000 
5 000 

200 60 

200 40 

200 60 

1 

1 
4 
1 
1 

30 
150 
20 

3 
400 
150 

300 
Senelik 

> 

24 750 
60 000 
3 000 

35 
200 
20 

3 
400 
150 

300 
Senelik 
> 

3 
8 



1960 yılı bütçesiyle verilen 
öğrenci İaşe , Tutarı 

Hizmetin nev'i sayısı Lira 

Kırtasiye ve basılı kâğıt masraf
ları (Okul için) 
öteberi masrafları (Günlük ve 
umumi temizlik işleri için) 
Ders, lâboratuvar, spor malzeme
si masrafları 
Kitaplık ve yayın masrafları 
Döşeme, çeşitli ders vasıtaları, 
demirbaş temini ve mevcutların 
onarımı 
Küçük onarımlar 
Bina kira bedeli 
Yeni inşaat 

K. Gün 

-

* 

Lira 

15 000 

20 000 

15 000 
20 000 

150 000 
23 250 

100 000 

Yekûn 626 000 

1961 yılı bütçesiyle tekl 
öğrenci İaşe 

sayısı Lira K. Gün 
Tuta 

Lir 

15 

20 

20 
20 

150 
25 

200 

833 
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Fasıl 418 - Madde 10 — Lise ve ortaokullar umumi masrafları 

1960 yılı . 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 400 000 5 750 000 350000 

EJölej, lise ve ortaokullarımızın yakaoak, aydınlık, su, temizlik malzemesi, kırtasiye, beden eğitimi, 
hareket ve müsabakaları, ilâç, benzin, hayvan yemi, telefon tesisatı ile çeşitli idare giderleri bu bölü
mlün 10 -ncu maddesindeki ödenekle kaBsılanmaktadır. 1960 yılı bütçesiyle fon tertipten alman 
5 400 000 liralık ödenekle mevcut-690 okulun yukarda belirtilen ihtiyaçlarının asgari bir şekilde-sağ
lanmasına çalışılmıştır. Okul sayısı yıldan yıla fazlalaşmaktadır. 1959 - 1960 öğretim yılı başında An
kara Yıldınmıbayazıt, Biga, İstanbul - Beşiktaş, Pendik, Beyşehir, Turgutlu, Çorlu, Yalvaç, Ankara 
Bahçelievler, Cumhuriyet, Akşehir, Bor ortaokulları lise haline getirilmiş ve Adana Yavuzlar, Sin
canlı, Sultandağı, Tutak, Ankara Aydınlıkevler, Holhol, Mengen, Kıbrısçık 0üjneliısaray, J£orgun, 
Şekilli, Çameli, Erzurum merkez, Oğuzeli, Eskiye, Kültün, Tuzla, Zeytinburnu, Kars merkez, Çukur, 
Felahiye, Tuzlukçu, Nevşehir, Nar, Balcı, Çamardı, Kemerhisar, Akfeuş, îğdere, Müreffeh, Karaözü, 
Ulaş, - Amasra, Anamur, Kayaş'ta birer ortaokul açılmış olduğundan bu tertipten yapılan masraflar 
da çoğalmıştır. Okullardan aldığımız bütçe tekliflerine göre bu bölüm ve maddeden asgari olarak : 

Yakaoak için 3 399 617 
Aydınlık için 571 012 
Temizlik malzemesi 394 697 
Su 484 563 
İdari giderler 845 670 

Yökûn 5 695:559 

1960 - 1961 öğretim yılı başında açılacak lise ve ortaokulların ihtiyaçları da dikkate. alındığı tak
dirde bu bölüm ve maddeye 5 750 000 liralık bir tahsisatın konulmasında katî zaruret vardır. 

Fasıl 419 - Madde 10 — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri umumi masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

900 000 975 000 75 000 

7334. •sayılı Kanunla kurulan İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin umumi masrafları karşılığı 
olarak detayı ekli tabloda gösterilesşği veçhile J.9 60 malî yılı bütçesindeki tahsisata 75 000 lira ilâ
vesiyle 1961 malî yılı bütçesine 975 $00 liralık :bir tahsisatın konulması .zaruridir. 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi halen Ankara Hukuk -Fakültesine ait binanın bir kıs
mında faaliyet göstermektedir. -Mevcut bina bu Hukuk Fakültesi ihtiyacını dahi karşılıyacak durumda 
bulunmamaktadır. Sarf yerlerini gösterir liste eklidir. 



1960 yih 
öğrenci îaşe 

Hizmetin nevi sayısı Lira K. Gün 

Yiyecek 500 1 25 220 
Yiyecek (Nöbetçi öğretmen, me
mur, müstahdem) 1 25 220 
Burs 175 12 ay 
Temizleme 
öğrenci tedavi ve ilâç masrafları 
Aydınlatma, makina yağı, mu
harrik kuvvet, mazot 
Mahrukat 
ilân 
Su 
İdare, kırtasiye 
Müteferrika 
Talebe kitap ve kırtasiye 
Okul kütüphanesine alınacak ki
tap 
Atelye ve lâboratuvar 
Telefon 
Toplu halde yapılacak inceleme, 
gezi masrafları 
Ders ve atelye levazımı 
Tesisat ve mefruşat 
Kira 
Matbu evrak ve defter 
Onarma işleri 
Spor işleri 
Basılacak kitap 

Yekûn 

Tutarı 
Lira 

137 500 

27 500 
210 000 
15 000 
4 000 

70 000 
80 000 
6 000 

18 000 
6 000 

30 000/ 
1 000 

60 000 
8 000 

15 000 

10 000 
68 000 
35 000 
40 000 
4 000 

30 000 
5 000 

20 000 

• 
öğrenci 

sayısı 

600 

100 
100 

1 9 6 1 
îaşe 

Lira EL 

1 25 

1 25 
175 

y ı l ı 

Gün 

220 

220 
12 ay 

* 

Tuta 
Lir 

165 

27 
210 
20 
4 

80 
90 
6 

20 
6 

30 
1 

60 
10 
15 

15 
70 
35 
40 

5 
40 

5 
20 

900 000 975 



Fasıl 419 - Madde 20 — Teknik ve Teknik öğretmen oknllan masraflan 
1960 yıh 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

5 862 500 6 458 250 575 750 

Meslekî ve teknik ökullanmızdaki yatılı talebe sayısı 1 200 den 1 400 e çıkanlmakta o 
dan yiyeeek, giyecek, aydınlatma, ilâç, revir, su, öteberi, ders, lâboratuvar, tenvir ve tes 
öğrencilerle ilgili masraflara birer miktar zam yapılmak suretiyle bu madde tahsisatı 6 
liraya çıkarılmıştır. Sarf yerlerini gösterir liste eklidir. 

1960 yılı 1 9 6 1 y ı l ı 

Hizmetin nev'i 

Yiyecek (Yatılı) 
Yiyeeek (Yarım yatılı) 
Yiyecek (Nöbetçi öğretmen, me
mur v.e müstahdem) 
Giyecek 
îş elbisesi (Ytılı ve yanm yatılı) 
Burs 
Temizleme 
öğrenci tedavi masraflan ve ilâç 
Aydınlatma, makina yağı, mü-. 
harrik kuvvet, mazot 
Mahrukat 
ilân 
Su 
idare kırtasiye 
Müteferrika 
Talebe kitap ve kırtasiyesi 
Okul kütüphanesine alınacak ki
tap ve mecmua 

öğrenci 
sayısı 

1 200 
500 

75 
1 000 

870 
265 

iaşe 
Lira K. 

3 
1 25 

3 
400 
75 

175 

Gün 

300 
220 

300 

Tutan 
Lira 

1 080 000 
137 500 

67 500 
480 000 

65 250 
556 500 
90 000 
31 000 

230 000 
307 500 

8 000 
140 000 
15 000 
79 000 
55 000 

190 000 

öğrenci 
sayısı 

1 400 
500 

100 
1 300 
1 000 

265 

iaşe 
Lira K. 

3 
1 25 

3 
400 
75 

175 

Gün 

300 
220 

• 
300 

12 ay 

Tutan 
Lira 

1 260 
137 

90 
520 
75 

556 
100 
36 

300 
350 

10 
150 
20 
90 
60 

190 



1960 yılı 
öğrenci iaşe 

Hizmetin nev'i sayısı Lira K. Gün 

Ateİye ve lâboratıivar 
Temrin 
Telefon 
Talebe'hamam ve traşı 
Talebe harçlığı 

Toplu hâlde yakılacak öğrenci 
inceleme geaaîeri masrafları 

D$$Ve âtelyeievammi 
Te&ısat ve mefruşat 
Kira 
Matbu evrak ve defter 
Onarma 
Spor işleri 
Ankara ve Eskişehir Akşam Yük
sek İktisat ve Ticaret o%uılarîT 

masrafı 
Ynrt içi sergi masraftan 
Bastırılacak kitap 

Yeykûn 

Tutarı 
Lira 

469 200 
200 000 
15 00Ör 

45Ö(f 
19 00<f 
24*000" 

40t?00p 
8 000 

5 # < X # 
3 9 ^ ^ 
240 000 
14000 
7#ÖÖ6 

9 000 

17Ö Ö0Ö 
90> 00(f 
58? S5Üf 

öğrenci 
sayısı 

1 9 6 1 
iaşe 

Lira K. 

y ı l ı 

Gün 

9 

Tutarı 
Lira 

529 20 
250 00 

15 00 
4 50 

1990Ö 
25-ÖO 

4 5 % # 
8 00 

54PÖ0 
39ff 0 (# 
240ÖÖ 

2ÖİÖÖ 
72PÖÖ 
10 00 

170 00 
9Oî'Ö0 
5&Öm 

5 862 500 6 458 25 



Fasıl 419 - Madde 30 — Ticaret ve diğer meslek oikufları ve enstitüleri masrafları 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

17 580 000 19 513 000 

Fazlası 
Lİra 

1 933 000 

Meslekî ve teknik öğretim okullarına her yıl biraz daha rağbet artmaktadır. Halen bu 
da kurslar hariç 119 255 öğrenci mevcuttur. 1960 - 1961 ders yılı başında bu miktarın 
in üstünde olacağı şüphesizdir 1960. - 1961 ders yılı başında Bursa'da bir Sekreterlik, bir 
şam Ticaret Lisesi açılacaktır. Bunun dışında İsparta'da gündüzlü Ticaret Lisesi, İstanbu 
köy Akşam Ticaret Lisesi, iskenderun'da Akşam Ticaret Lisesi, Karacabey'de Akşam Kı 
Okulu açılması düşünülmektedir. 

Hizmetin nev'i 

Yiyecek (Yatılı) 
Yiyecek Yarim yatılı) 
Giyecek (Yatılı) 
Giyecek (Yarım yatılı) 
Temizlik malzemesi 
îlâç 
mahrukat ve sınai kömür 
tenvirat, muharrik kuvvet, ma
zot, mak'ina yaği, benzin 
s|l 
Hân 
îdari 'kırtasiye 
Müteferrika 
Talebe kitap ve kırtasiyesi 
Kitap ve mecmua 
Lâboratuvar 
Temrin 
Telefon 

öğrenci 
sayısı 

1 705 
13 000 
1 705 

13 000 

1960 
îaşe 

Lira 

2 
1 

400 
500 

yılı 
t 

K 

75 

tahsisatı 1961 yılı teklifi 

Gün 

300 
220 

Tutarı 
Lira 

1 406 625 
2 860 0ÖÖ 

6^2 0Ö0 
65Ö OÖti 
179 0ÖÖ 
#7! 521 

2 600 0ÖÖ 

1 600 000 
37Ö 0ÖÖ 
23 817 

11Ö 000 
28Ö 000 
80 000 

145 000 
200 000 

2 480 000 
82 912 

öğrenci 
sayısı 

1 705 
14 000 
1 705 

14 000 

iaşe 
Lira K. 

2 75 
1 

400 
500 

Gün 

300 
220 

Tutar 
Lira 

1 406 
3 0Ö0 

68£ 
7ÖÖ 
İSİÖ 
110 

3 000 

2 00ÖO 

m 23 
110 
3ÖÖ 
100 
145 
250 

2 800 
82 



1960 yılı 
öğrenci İaşe 

Hizmetin nev"i sayısı Lira K. Gün 

Kira 
Talebe hamam ve traşı 
Taleba harçlığı 
Talebe yol parası 
Ders ve atelye levazımı 
Tesisat ve mefruşat 
Onarma 
Matbu evrak ve defter 
Yangın söndürme malzemesi 
Kitap telif ve tercüme 
Mesleki ve Teknik öğretime bağ
lı 483 okula satmalmacak maki-
na ve avadanlık 
Yurt içi sergi masrafları 
Avrupa iktisadi Konseyi fonun
dan temin olunacak kredinin tak-
sidi 
öğrenci Filmler Merkezinin ge
rektirdiği masraflar karşılığı 

Yekûn 

Tutarı 
Lira 

400 000 
14 000 
9 000 
8 000 

970 000 
850 000 
220 000 
125 000 
277 125 
70 000 

250 000 
800 000 

250 000 

öğrenci 
sayısı 

1 9 6 1 y ı I ı 
İaşe 

Lira K. Gün 
Tut 
Li 

60 
2 
10 
1 

1 00 
85 
22 
12 
27 
7 

25 
30 

25 

15 

17 580 000 19 51 



Fasıl 420 Madde 10 -
1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

ilk öğretmen okulları umumi masrafları 
1961 yılı 

teklifi Fazlası 
Lira Lira 

37 245 750 41 763 130 4 517 380 

Halen ilkokul öğretmeni yetiştiren müessese sayısı 52 dir. 1961 - [1962 öğretim yılın 
okul açılacaktır. Bu okullarımızdaki yatılı öğrenci sayısı 18 250, gündüzlü öğrenci 
3 289 dur. 1961 - 1962 yılında yatılı öğrenci sayısı 18 250 den 20 000 ve gündüzlü öğre 
da takriben 4 000 e kadar yükselecektir. Yiyecek, giyecek, yakıt, aydınlatma, kitap, 
matbu evrak, öteberi, revir, ilâç, öğrenci yolluğu, dergi, yayın, temrin ve tatbikat gibi öğ 
ilgili masraflara birer miktar zam yapılmıştır. Bundan başka mevcut bina ve tesislerin 
onarmaları her çeşit demirbaş ve tesis eşyası temini maksadı ile bu maddeye ceman, 
lira zam yapılmıştır, öğretmen okullarına ait masraf müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Hizmetin nev'i 

Yiyecek (öğrenciler için) 
Yiyecek (Personel için) 
Giyecek (öğrenciler için) 
Giyecek (Personel için) 
Yakıt, aydınlatma 
Kitap, defter, kırtasiye ve 
zımatı (öğ. için) 

> leva-

öteberi, hamam, su, öğrenci tra-
§ı, okulun günlük umumi temiz-
lik, revir, ilâç ve tedavi masraf
ları 
(Hastane masrafları) 
öğrenci yollukları 
Spor işleri 
Askerlik dersi ücretleri 

öğrenci 
sayısı 

18 250 
1 900 

18 250 
1 000 

18 250 

18 250 

18 250 
18 250 

1960 yılı 
İaşe 

Lira 

2 
2 

400 
100 

60 

25 
15 

K 

75 
75 

' 

30 

Gün 

320 
300 

Sene 
» 
> 

> 

> 
* 

> 

Tutan 
Lira 

15 867 500 
1 567 500 
7 300 000 

100 000 
1 998 375 

1 095 000 

350 000 
456 256 
273 750 
100 000 
50 000 

öğrenci 
sayısı 

20 000 
2 000 

20 000 
1 230 

20 000 

20 000 

20 000 
20 000 
56 okul 

1 9 6 1 
iaşe 

Lira 

2 
2 

400 
100 

60 

25 
15 

K 

75 
75 

30 

y ı l ı 

Gün 

320 
300 

sene 
» 
» 

» 

» 
> 
> 
> 
> 

Tut 
L 

17 60 
1 68 
8 00 

12 
2 19 

1 20 

37 
50 
30 
11 
5 



ffizmettin nev'i 

Dergi, yayın (Batâp, dergi, gaze
te satmalına ve abone işleri) 
Temrin ve tatbikat 
Yeni îesi& eşyası temini Ve mev
cutlarını onarımı (Demirbaş Ye 
cfers aleti) 
Yeni tesis ve mevcutların onarı
mı (Su, elektrik, kalorifer, kana
lizasyon, telefon, yol, kanal ve sa-
* ) 
İstimlâk ve satinalma 
Bina, kira vergi ve sigorta bedel
leri 
Tadil ve onarım 
Yeni inşaat 

Öğrenci 
sayısı 

1960 yılı 
îaşe 

l i ra K. Gün 

3> 

Tutarı 
Lftâ 

75 0Ö0 
300 000 

İ 2*2 375 

1 000 000 

500 000 
5 ÖÖtf 000 

öğrenci 
sayısı 

1 9 6 1 y ı l ı 
İaşe 

Lira K. 0ün 

» 

Tüte 
Li 

75 
32 

2 om 

660 
1 M 

7 
50 

5 000 

Yekûn 37 245 750 41 76 

Fasıl 420 Madde 20 — İlk öğretmen okulları mezunlarının donatan masrafla 

19&0 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

296 000 352 000 56 000 
789 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre ilk Öğretmen okulu mezunlarının bir defay 

olmak üzere (Son sınıfta 4 400 Öğrenci vardır) verilmelkte olan 80 er lira donatım bede 
ğıdır. 4 400X80=352 000—2§6 ÖÖÖ=56 ÖÖÖ fark. 

(*) 3 elektrikli motor, 15 takım fizik aleti ve alınacak öğrenci tesis eşyası. 



Fasü 420 - Madde 40 
1960 yılı 
tahsisatı 

l i r a 

Yatılı ilkokullar umaımi masrafları 
1961 yılı 

teklifi Fazlası 
Lira Iüra 

i 3 565 995 5 000 000 £434 005 

Yurdumuzun mahrumiyet mıntakaları ile dağınık köy gruplarından müteşekkil olup bu 
her birine bir okul yapmak ve öğretmen verilemiyecek durumda olan iskân bölgelerinde 
kadar 9 bölge yatılı ilkokulu açılmıştır. Programa alman ve ödeneksizlik dolayıısiyle inşas 
lanamıyan Hakkâri merkez, Muş, Saflan köyü Eleşkirt bölge yatılı ilkokullarından Muş 
kâri'de 1960 yılı bütçesiyle alman bîr miktar ödenekle birinci kısım inşaatına başlanılmış 
kirt ve öğretmen evinin inşaatına başlatılabiHn'miştir. Bu yatılı okullar projelerine göre 
lan keşfinde 1 600 000 liraya mal olmaktadır. Ayrıca Elâzığ Palu kazasında geçen yıl 
başlanan yatılı okulun da birinci kısım inşaatı tamamlanmıştır. Birinoi kısım inşaatına 
Hakkâri ve Muş yatılı okullarının ikinci kısım inşaatı için 1 658 925, Eleşkirt yatılı oku 
kısım yatılı okul inşaatı için 660 000, Palu yatılı okulu ikinci kısım inşaatı için 300 000 l 
cut yatılı okullarda yapılacak tadil, onarım, tesis ve demirbaşlar için de 25 000 lira olm 
ceman 1961 yılı bütçesinde 5 000 000 lira tesbit edilmiştir. Buna ait cetvel aşağıdadır : 

Hizmetin nev'i 

1960 yılı tahsisatı 
öğrenci îa$e Tatarı 
sayısı Lira K. Gün Lîra 

1 9 6 1 y ı 1 ı 
öğrenci latşe 

sayısı Lira K. Gün 
Tuta 

lâr 

Yiyecek (öğrenci için) 
İTiyeeek (Personel için) 
Criyecek (öğrenci için) 
Yakıt ve aydınlatma 
Tütap ve kırtasiye 
Öteberi 
Revir ve ilâç 
Tesis ve demirbaş 
İnşaat, onarım 

1 850 
150 

1 850 
1 850 
1 850 

2 
2 

252 

40 

50 
25 

320 
320 

90 365 

13 okula 4 er Mn lîra 
1 850 20 

480 000 
107 920 
462 500 
202 575 
74 000 
52 000 
37 000 
150 000 
mo ooo 

1 850 2 50 
150 2 25 

1 #50 250 
1 850 30 
1 850 40 
13 okula 4 er bin lira, 
1850 20 

320 1 480 
320 108 

462 
365 202 

74 
52 
37 
25 

2 558 

Yekûn 3 *565 995 5 000 



110 
Fasıl 422 — Güzel Sanatlar Akademisi umumi masraflan 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

645 O00 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

671 058 

Fazlası 
Lira 

26 058 

îstaribul Güzel Sanatlar Akademisinin 1961 malî yılma ait tahsisatın sarf yerlerini gösterir 
liste aşağıdadır : 

1961 yılm-
1960 yıh da istenen 
ödeneği ödenek Fazlası 

Yakacak kömür 418X156=* 
Havagazı 
Odun 85X150=» 
Nakliye 

Aydınlatma 
Su 
Telefon 
Küçük onarımlar 
Müteferrik işleri (Temiz
lik, kırtasiye bahçe bakımı) 
Demirbaşlar 
Model ücretleri 
öğrencilere yardım 
Kitaplık, yayın, sanat eser
leri satmalınması 
Tesisat 
Her çeşit atelye ve ders le-
vazımatı 
Hizmetlilerin giyim masrafı 
Yurt içinde ve dışında açıla
cak sergiler 
Bursa'da açılacak resim ve 
süsleme bölümleri her çeşit 
masrafları 

65 208 
1 042 

12 750 
6 000 

85 000 
20 000 
10 000 
10 000 
15 000 

30 000 
70 000 
50 000 
25 000 

80 000 
50 000 

120 000 
30 000 

25 000 

20 000 

518X156=. 80 808 
1 500 

105X150=: 15 750 
8 000 

106 058 
30 000 
10 000 
10 000 
15 000 

30 000 
70 000 
50 000 
25 000 

, 
80 000 
50 000 

120 000 
30 000 

25 000 

20 000 

21 058 
5 000 

Yekûn 645 000 
- T . V 'ı . 1 . . '* 

671 058 

Fasıl : 423 — Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

26 058 
*=»•= 

220 000 231 200 11 200 



— 111 — 
1. — 6940 sayılı Kanuna göre Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası üyelerine yapılman 

frak elbiseleri için 9 200 liranın ilâvesine, 
2. — Yurt içinde müzik kültürünün yayılması için iki yıldan beri Rilyaseti Cumhur Senfoni Or

kestrası tarafından verilmekte olan konserler halkımız tarafından büyük bir alâka ve rağbetle kar
şılanmıştır. Konserler muhtelif banka ve teşekküllerin yardımlan ile başarılmıştır, önümüzdeki se
zon konserlerin daha esaslı organize edilebilmesi ve yardımlara bağlı kalmaksızın yürütülebilmesi 
için teklifimize 2 000 liralık bir ödeneğin eklenmesine zaruret vardır. 

Hikmetin mahiyeti 

Telefon 
Nakliye 
Büro, kırtasiye ve temizlik işleri 
Tamirat ve atelye masrafları 
Enstrüman (Orkestranın ihtiyacı 
enstrümanların tamiri) 
Kütüphane 

olan 

6940 sayılı Kanun gereğince orkestra 
mensuplarına yaptırılması gereken frak 
Solist tazminatı 
Verilecek her çeşit konserler 

Cetveli eklidir. 

1960 yılı 
Lira 

2 000 
6 000 
6 000 
7 000 

45 000 
11 000 

88 000 
15 000 
40 000 

108X900= 

1961 yılı 
Lira 

2 000 
6 000 
6 000 
7 000 

45 000 
11 000 

97 200 
15 000 
42 000 

Fazla 
Lira 

9 200 

2 000 

Eksik 
Lira 

Yekûn 220 000 231 200 11 200 

sil : 425 -

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

Madde : 12 — 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Adalet Bakanlığı 

Fazlası 
Lira 

54 400 436 400 482 000 

Adalet Bakanlığı hesabına halen isviçre'de Jbir, italya'da bir, Fransa'da iki, ve Amerika'da 
bir olmak üzere 5 öğrenci bulunmaktadır. 1961 yılı içinde Avrupa'ya bu Bakanlıkça 15 öğrenci 
daha gönderileceği teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre: 



Mevcut Öğrenciler Avrupa memleketle
rinde 
Amerika'da 

Yeni öğrenciler için 

Yafbancı memleketl 
Masraf 

Amerika Almanya 

20 800X4= 83 200 
27 200X1= 27 200 

110 400 

820 000 

Aylık 
Ek ödenek 
öğrenim 
masrafları 
Sömestr üe-
«rjeti, tsftkik, 
tedavi 

15 360 
960 

6 720 

4 160 

9 984 
640 

5 056 

5 120 

Yekûn 436 400 Yekûn 27 200 20 800 

Fasıl : 425 - Madde : 13 — Millî Eğitim Bakanlığı 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

707 200 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

959 400 

Fazlası 
Lira 

252 200 

Millî Eğitim Bakanlığı hesahma halen Amerika'da 3, Almanya'da 24, İsviçre'de 
3 ve İngiltere'de 2 öğrenci olmak üzere ceman 34 öğrenci bulunmaktadır. 

Lira 

Mevcut öğrenciler 
Avrupa'da 

Amerika'da 
Yeni öğrenciler içjin 

31X20 800=644 800 
3X27 200= 81 600 

726 400 
233 000 

Yekûn 9S9-4O0 



Fasıl : 425 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

— 113 — 
Madde : 17 — Ticaret Bakanlığı 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Iüra 

100 000 100 000 

Bu Bakanlık hesabına halen yabancı memleketlerde okuyan öğrenci yoktur. 1961 yılında !bu 
Bakanlıkça yabancı memleketlere öğrenci gönderilmesi kararlaştırılmış olduğu içjin gönderilecek 
öğrencilerin her türlü masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılan bu maddeye 100 000 Ura 
konulmuştur. 

Fasıl : 425 - Mjadde ,18 — îmar ve iskân Bakanlığı 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
l ira 

100 000 100 000 

Bu Bakanlık hesabına halen yabancı memleketlerde okuyan öğrenci yoktur. 1961 yılında bu 
Bakanlıkça yabancı memleketlere öğrenci gönderilmesi kararlaştırılmış olduğu için gönderilecek 
öğrencilerin her türlü masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılan bu maddeye 100 000 
lira konulmuştur. 

a&ıl : 42(5 -
1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

Madde 19 — 
1961 yılı 

teklifi 
Lira 

Tarım Bakanlığı 
• -

Fazlası 
Lira 

100 000 100 000 

Bu Bakanlık hesabına halen yabancı memleketlerde okuyan öğrenci yoktur. 1961 yılında 
bu Bakanlıkça yabancı memleketlere öğrenci gönderilmesi kararlaştırılmış bulunduğu için gönde
rilecek öğrencilerin her türlü masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılan bu maddeye 
100 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 425 - Madde 20 — İstatistik Genel Müdürlüğü 

1960 yılı 
tahsisatı 

Uma, 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

75 000 75 000 

Bu Genel Müdürlük hesabına halen yabancı memleketlerde okuyan öğrenci yoktur. 1961 yı
lında bu Genel Müdürlükçe yabancı memleketlere öğrenci gönderilmesinin kararlaştırılmış olduğu 
için gönderilecek öğrencilerin her türlü masraflarına karşılık olmak üzere yeniden açılan bu 
maddeye 75 000 lira konulmuştur, 



Fasıl : 125 - Madde 21 

—.114 — 
- Kanunları gereğince ecnebi memleketlere gönderilecek fevkalâde 
sanat istidatlı çocukların her çeşit masrafları 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1961 yüı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

282 823 386 465 103 642 

6660 sayılı Kanun uyarınca yabancı memleketlerle memleketimizde tahsilde bulunan ve 
yeniden gönderilmeleri kararlaştırılan fevkalâde ısanat istidatlı çocuklarla velilerinin 1961 malî 
yılında tahakkuk edecek her çeşit manraflarını karşılamak maksadiyle 103 642 lira ilâve edilmiş
tir. Masraflara ait müfredat aşağıda gösterilmiştir. 

Halen Paris'te öğrenimde bulunan öğrenciler : 

öğrencinin adı 

İdil Biret 
Hasan Kaptan 
Ateş Pars 
Fuat Kent 
Yerda Erman 
Paris'e gönderilmelerine komisyonca karar verilen 
İsmail Asan 

1 kişinin aylığı 1245,02 X 17 kişi X 12 ay — 
Fransa 'daki öğrencilerin yollukları, piyano ki
rası, öğretmen ve okul ücretleri, bilûmum ders 
araçları, konser, tiyatro ve müze ve saire, du
huliye ücretleri, tedavi masrafları ve saire 
Yıllık bir kişiye 15 000 X 6 öğrenci 

Yekûn 

Türkiye'de tahsilde bulunan çocukların yolluk
ları, piyano kirası, öğretmen ücretleri, bilû
mum ders araçları, konser, duhuliye ücretleri,-
tedavi masrafları ve saire. 

Aylık bir kişiye 1 770,00 X 8 ay X 3 kişi — 

Refakatçisi 

Annesi ve babası 
Annesi ve babası 
Annesi ve babası 
Annesi ve babası 
Annesi ve babası 

Annesi ve babası 

Şahıs toplamı 

3 kişi 
3 kişi 
3 kişi 
3 İrişi 
2 kişi 

3 kişi 

17 kişi 
253 984,08 

90 000,00 

Lira 

343 986,00 

42 480,00 

Yekûn 386 465,00 

Fasıl : 426 — Sağır, dilsiz ve körler okulları umumi masrafları 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası. 
Lira 

1 320 057 1 724 500 398 443 
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6972 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre sağır, kör, vücutça sakat, ruhen arı

zalı, intibaksız veya benzeri durumda olduklarından dolayı hususi bir eğitimi icabettirenler için 
Millî Eğitim Bakanlığınca lüzumlu müesseselerin kurulması gerekmektedir. Kanunun hükmüne 
dayanılarak fizikî bakımdan arızalı olan çocuklar için aşağıda gösterilen müesseseler kurulmuştur. 
Halen Ankara, Gazianteb'de olmak üzere iki körler okulu vardır. Bu okullarda 210 çocuk ba
kılmakta ve eğitilmektedir. Bundan başka İstanbul, Ankara, izmir, Diyarbakır'da olmak üzere 
4 sağırlar okulu vardır. 1955 Genel Nüfus Sayımında yapılan istatistik hesaplarına göre sağr-
larm sayısı 28 808 ve körlerin ise 102 074 olarak gösterilmektedir. Halbuki bakanlığımıza yapı
lan müraeaatlerin ve halen mevcut okulların sayısında gösterildiği gibi istatistik rakamların ha
kikati ifadeden uzak olduğu ihtimalini ortaya koymaktadır. Esasen bütün Batı memleketlerinde 
de aynıdır. Yani sağ rların sayısı körlere nazaran daha fazladır. Halen mevcut 4 sağırlar oku
lumuzda 606 çocuk bakılıp eğitilmektedir. Buna mukabil 120 ye yakın çocuk bu okullara girmek 
üzere sıra beklemektedir. Şimdiye kadar bakanağımıza yazılan müraeaatlerin temposu nazarı iti
bara alınacak olursa bu sayının büyük bir suretle artmakta olduğunu söylemek mümkündür. Bu 
sebeple 1960 malî yılı bütçesinde yap lan tasarruflarla 125 - 150 mevcutlu 5 nci sağırlar okulu
nun açılması yolunda faaliyete başlanılmıştır. Buna ait cetvel aşağıda gösterilmiştir. 

-/ 



1961 yılı bütçe teklifi (426. Fasıl) Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu umumi masrafları 

Hizmetin nev'i 

Yiyecek 
Giyecek 
Isıtma ve aydınlatma 
Revir ve ilâç masrafları 
Kitap, kırtasiye ve ders malzeme
si 
Tedavi yolluğu 
Harçlık 
öteberi masrafları (Bir müesse
seye 5 000 lira) 
Tesis ve demirbaş (Bir müessese
ye 5 000 lira) 
1960 da 850 olan mevcudun 
1000 e çıkmış olmasından artan 
150 öğrenci için tesis ve demirbaş 
masrafı 
Onarım ve tadilât (4 müessese 
için 15 000 er lira) 
Gazianteb Körler, Diyarbakır Sa
ğırlar okulları için kira bedeli 
Nakil masrafları (Her müessese 
için 2 500 lira) 

öğrenci 
sayısı ' 

850. 
850 
850 
850 

850 
850 
850 

1960 malî yılı 
îaş< 

Lira 

2 
250 

20 

30 
7 
3 

^ 
K. Gün 

25 365 

28 365 

50 
12 ay 

Tutarı 
Lira 

698 062 
212 500 
86 020 
17 000 

• 25 500 
6 375 
30 600 

30 000 

30 000 

öğrenci 
sayısı 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

1 000 
1 000 
1 000 

1961 malî yılı 
îaşe 

Lira 

2 
250 

20 

30 
7 
5 

k 

K. 

50 

30 

50 

Gün 

365 

365 

12 ay 

Tutar 
Lira 

912 
250 
109 
20 

30 
7 
60 

35 

35 

75 000 

60 000 

40 000 

15 000 

150 

60 

40 

15 

Yekûn 1 326 057 1 724 



Fasıl 453 • - Madde 40 -

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

— 117 — 
- Kültür münasebetleri umumi masrafları 

1961 yıli 
teklifi Fazlası 
Lira Lira 

866 500 966 500 100 000 

Memleketimizin ecnebi memleketlerle olan kültür temasının artması dolayısiyle kültür anlaşma
ları için yapılması mukarrer işler ödenek kifayetsizliği sebebinden yerine getirilememektedir. Bu 
hal kültür memleketlerinde istenilen faydayı sağlıyamamaktadır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bi
lim, Kültür Kuruluna katılma hakkındaki 4598 sayıh Kanunla onanmış bulunan Sözleşme ve 
benzeri kültür anlaşmalarının gerektirdiği her türlü masraflarını memleketimize gelen Milletler
arası Kültür Kuurmlarmm heyet temsilcilerinin ağırlanma masraflarını, ecnebi memleketlere ge
çici olarak gönderilecek öğrenci gruplarının ve bu memleketlerden gelecek grupların misafir edin
meleri ile ilgili her türlü masraflarını, Milletlerarası, kültür münasebetlerinin gerçökleştirilmesi 
amacı ile öğrenimleri Devletçe deruhde edilen veya kültür anlaşmaları mübadele esasına göre oku
tulmakta olan yabancı uyruklu öğrencilerin bursları ile diğer masraflarını karşılıyabilmemiz için 
bu maddeye 100 000 lira ilâve edilmiştir. Sarf yerlerini gösterir cetvel aşağıdadır : 

Mütekabiliyet esasına göre okutulan 6 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Ho-
lândalı, 5 İtalyan, 2 Fransız, 1 İspanyol, 2 İngiliz, 1 Danimarkalı, (Ye
kûn 19) Öğrencinin bursları 

Mütekabiliyet esasına göre okutulan 1 Çin, 2 Hindistanlı, 20 Iraklı, 
4 Pakistanlı, 2 İranlı, (Yekûn 29) öğrencinin bursları 

Hükümetimiz himayesine alınmak suretiyle 76 Kıbrıslı, 66 Batı - Trak
yalı, 26 Libyalı, 2 Iraklı, 12 İranlı, 2 Türkistanlı, 4 Ürdünlü, 3 Suriyeli. 
1 Koreli, 2 Endonezyalı, 10 Af kanlı, 1 Finlandiyalı, 5 Roduslu (210 öğ
rencinin bursları) 

210 öğrencinin elbise parası 
210 öğrencinin palto parası 
210 öğrencinin üniversite harcı 
210 öğrencinin kitap parası 
Ankara II. Efkek Sanat Enstitüsü ve Devlet Konservatuvarmda pa

rasız yatılı olarak okutulan 18 Libyalı öğrencinin harçlıkları 
Burs verilmesi kararlaştırılan 2 Rodoslu, 1 Mısırlı, 5 vesaet altındaki 

ülkeler, 2 Filistinli muhacir (Yekûn 10) 
10 öğrencinin elbise parası 
10 öğrencinin palto parası 
Üniversite harcı 
Üniversite Ikitap parası 
Mütekabiliyet esasına göre burs verilmesi kararlaştırılan 1 Ameri-

kali, 1 isviçreli, (Yekûn 2) öğrencinin hursları 
Fransa, İngiltere, Irak, italya, Pakistan, Çin, Almanya, Yunanistan, 

Hindistan, ispanya, Belçika, Norveç, Libya, Iran, Afganistan ve Lübnan 
Kültür Anlaşmaları <karma komisyon toplantılarında alman kararların 
hakiki ve memleketimizi ziyaret edecek Milletlerarası kurumların heyet 
ve temsilcilerinin ağırlanma masrafları 

Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci kafilelerinin masrasfları 
Kültür anlaşmamız bulunan memleketlere gönderilecek neşriyat, ser* 

19X350X12= 79 800 

29X325X12=113 100 

210X175X12=441 000 
210X300X12= 63 000 
210X300 
210X 50 
210X 50 

18 X 50 

= 63 000 
= 10 500 
==• 10 500 

= 10 800 

10X175X12= 21 000 
10X300 
10X300 
10X 50 
10X 50 

= 3 000 
= 3 000 
= 500 
,— 5P0 

2X350X12= 8 400 

40 000 
40 000 
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gi, filim ve saire masrafları 

Sair memleketler için 
27 206 
31 200 

Yekûn 966 500 
Geçen yılki tahsisat 866 500 

Fazlası 100 000 

Fasıl : 455 — Prevantoryum ve Sanatoryum umumi masrafları 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 153 605 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

1 355 360 

Fazlası 
Lira 

201 755 

Prevantoryum ve Sanatoryumdaki hasta adedi artmış ve iaşe bedelleri de 600 kuruştan 700 ku
ruşa çıkarılmıştır. Diğer masrafları ıgeçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. Bu müessesede 
başlıca tedavinin iyi gıda alma'kla mümkün olacağı malûmdur. Bu bakımdan bu fasla iaşe karşılı
ğı olarak 201 755 lira ilâve edilmiştir. Sarf yerlerini gösterir cetvel aşağıdadır. 

Hizmetin mahiyeti Lira Yiyeceğim beyanı 

Yiyecek 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi 
Basılı evrak ve defter ve sair-e 
Telefon mükâleme ücreti 
Her nev'i ilâç ve film 
Hayvan yemi bedeli ve mo
torlu vasıtalar bedeli 
İlân ücretleri 
Yol masrafları 
Hizmetliler giyeceği 
Demirbaş eşya ve tesisat le
vazımı 
Tıbbi malzeme 
Onarımlar 
Teçhiz ve tekfin masrafı 

934 765 
25 000 

121 995 
50 000 

7 600 
4 000 

35 000 

6 000 
6 000 
1 500 
7 500 

90 000 
25 000 
40 000 

1 000 

250 hasta adedi 
62 aded personel 
37 aded personel 

138 aded müstahdem 

250X700X1 750X365=638 750 
62 X 350 X 217 X 365= 79 205 
37X300= 111X365=40 515 

138 X 350= 483 X 365=176 295 

934 765 

Yekûn 1 355 360 

Fasıl : 476. — Kurs masrafları 
Madde : 10. — Kurslar umumi masrafları 

1960 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1961 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

4.00 000 550 000 150 000 
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İ. İ960 yılı bütçesiyle bu bölüm ve maddeden 400 000 liralık ödenek millî inkılâbı mûtaakip 

tasarruf sağlanması ve öğretmenlerin vazifeli oluşları göz önünde bulundurularak birçok yaz kurs
ları ve seminerlerinin iptali cihetine gidilmesi sebebiyle tamamen harcanmıştır. Umumiyetle kurs
lardan iyi neticeler alınmakta olunduğundan 1961 yılı yaz devresinde açılacak kurs vet seminer
ler meyamnda 1960 yılında iptal edilenler de bulunacağından daha fazla sayada öğretmenlerin kurs
lara katılabilmelerini temin için 50 000 lira, 7135 sayılı Kanunla ilgili talimatname gereğince 
ilkokul öğretmenlerinden ilköğretim müfettişi olmak istiyeriler için açılacak kursla ilkokul öğret
menleri için vilâyetlerde açılacak tekâmül kursları ile deneme okulları, beslenme eğitimi, özel eği
tim personeli ve yetiştirme yurdu personeli tekemmül kurs seminerleri için de sarf edilmek maksa-
diyle 200 000 lira olmak üzere ceman bu maddedeki 400 000 liranın muhafazası. 

2. Başka diğer orta dereceli okullarımızda bulunmıyan branşlardan olup, yalnız öğretmen okul
larımıza vazifeli meslek dersleri, tarara. öğretmenleri ile döner sermaye memurları olmak üzere di
ğer memur, öğretmen ve müdürler için lüzum görülen kurslar tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle 
açılamamaktadır, öğrenci kadrosu 21 300 ü bulan ve yatılı olması dolayısiyle diğer orta dereceli 
okullarımızdan fazla karakterler gösteren bu müesseselerde vazifeli bulunan idareci ve memurla
rın okulların bünyesine uygun bir şekilde yetiştirilmelerini temin için kurslar bakımından daha 
farklı çalışmalara mecburiyet olduğundan bu okulların ihtiyacı için konulan 100 000 liranın ay
nen kabulü çok yerinde bir iş olacaktır. 

3. Kütüphanelerimiz henüz kalkınma devresinde bulunmaktadır. Her geçen yıla nazaran bü
yük gelişmeler kaydetmiş bulunan kütüphaneleri aıizin modern kütüphaneciliğin gerektirdiği yeni 
metotlar hakkında bilgiler vermek ve görgüleri artırmak üzere kurs açılması zaruri bulunduğun
dan bu iş için 50 000 liralık ödeneğin tahsisi icabetmektedir. 

Bu itibarla iki ve üçüncü fıkralarda sözü geçen kurslar karşılığı olarak bu maddeye 150 000 
lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl: 476 - Madde: 20 — Meslekî ve teknik kurslar 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira. Lira lüra 

2 735 700 3 235 700 500 000 

Gerek resmî makamlardan ve gerek vatandaşlardan alman talepleri cüzi de olsa, belirtilen mik
tarlarda kurslar açmak suretiyle yetişkinlerin eğitimin«.n sağlanması ve bu suretle erkeklerin bir 
sanata, kadınların da el maharetine ulaştırmak suretiyle istihsalde yardım olacakları tabiîdir. 
Bundan başka her sahada kısa devreli (Halen bir meslekte çalışanlar için) mesleklerinde kendile
rini daha bilgili kılmak için açılan kursîar bir gün öğrendiklerini ately elerinde tatbik imkânını 
bulabildikleri için büyük faydalar, sağlamaktadır. Bu kurslarla beraber halen teşkilâtta görevli 
öğretmenler için de tekâmül kursları tertiplenmesi çok faydalı bulunmaktadır. Aradaki farkın ge
çen yıl açılan akşam erkek sajıat okullarından bu yıl faydalanılmak suretiyle halk eğitimine daha 
çok yer verilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Fasıl: 478 — Okul beslenme işleri ve eğitimi ile ilgili umumi masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

l i r a Lira Lira 

3 000 000 5 120 000 2 120 000 

Hükümetimizle UNICEF, F . A. O. ve ÇARE teşkilâtı arasında yapılan anlaşmalara göre sözü 
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geçen bu teşekküller gıda, temizlik maddeleri, teknik vasıtalar, filim, projeksiyon malzemesi, 
okul uygulama bahçeleri için lüzumlu alet ve edevat yardımı yapmaktadırlar. 

Bu yardımdan halen 44 vilâyette 505 000 öğrenci faydalanmaktadır. 1961 - 1962 öğretim yı
lında 56 vilâyette 700 000 öğrenci faydalanacaktır. Mezkûr teşekküllere karşı hükümetimizin ta
ahhüdü cümlesinden olmak üzere : 

öğrencilerimize yapılacak ilâve gıda yardımı, tahmil, tahliye, nakliye, ardiye, depolama, mu
hafaza işleri, nakil vasıtalarının işletilmesi, okulların mutfak ve sıhhi tesisat malzemesi, eğitim 
ve yayın araçları gibi ihtiyaçları karşılamak maksadı ile bu fasla 5 120 000 liranın konulmr.sı 
teklif edilmiştir. 

Fasıl: 611 — Devlet Tiyarosuna yardım 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

11 700 000 14 700 000 3 000 000 

Devlet Tiyatrosu 1961 malî yılı bütçesinin Devlet bütçesinden ilâve yardım olarak istenüen 
3 000 000 lira mucip sebeplerini gösterir liste aşağıdadır. 

Lira F. M. Bütçedeki tertibi ve mucip sebepleri : 

5 100 1 1 Memurlar aylığı: Kanun mucibince yapılacak olan ve yapılan aylık yük
selmeleri karşılığı. 

381 500 2 1 Sanatkârlar ücreti: 
89 500 1.7.1960 tarihinde yapılan sınıflandırma ile o tarihte 

yeniden ihdas edilmiş olan stajyer kadroları karşılığı ola
rak 1960 yılı bütçesine fazladan tahmil olunan tahsisat 
olup 1961 yılı bütçesine intikal eden miktar. 

192 000 Devlet Konservatuvarınm 1960 - 1961 döneminde mezun 
olacak sanatkâr namzetleri için alınacak kadrolar kar
şılığı. 

100 000 1. 7 . 1960 tarihinde Devlet Tiyatrosuna iltihak etmiş 
olan stajyerlerin 1.7.1961 tarihinde sanatkâr kadro
larının intikalinde hâsıl olacak kadro farkı karşılığı. 

381 500 Yekûn 

13 400 3 Çeşitli ve daimî hizmetliler ücreti : İdari ve teknik bölümleri ile bilhassa sanat
kâr kadrolarının takviyesi maksadiyle Çocuk Tiyatrosunun bölümüne yeni ele
manlar alınması için ihdası muktazi kadrolar ve kanuni terfiler karşılığı. 

500 000 9 Devlet Tiyatrosu tarafından yurt içinde ve dışında tertiplenecek resmî temsil 
turnelerinin her çeşit masrafları : 
Bir irfan mektebi olan millî sahnelerimizin bütün yurda teşmili ve bu suretle 
halkın kültür ve sanat alanında süratle kalkınmasının sağlanması amaciyle 
'bulunması lüzumlu görülen bölge tiyatrolarının nüvesini teşkil etmek üzere ku-
TUİmuş bulunan Bursa ve izmir Turne Tiyatrolarının faaliyetlerini devamlı ola-

t-M . rak teminle, • sene içinde sağlanacak malî imkânlarla yurt içinde, İstanbul dâhil, 
yurdun muhtelif bölgelerine tiyatro ve opera temsilleri tertibedilmesi için ge
çen yıl bütçesine konulmuş olan 1 000 000 liralık tahsisat yıllardır özendiğimiz 
millî gayemizi gerçekleştirmek ve Türk tiyatro sanatkârını dünya milletlerine 
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tanıtmak üzıere Haziran 1960 ayı içinde Türk Devlet Tiyatrosu olarak Paris'1-'' 
teki Milletler Tiyatrosuna iştirak etmiş olmamız hasebiyle bu tahsisat tamamen 
sarf edilmiş ve malî yıl gayesine kadar hiçbir fuar turnesi dâhil îzmir ve Bur-
sa'da devamlı turneleri için 800 000 liralık tahsisat temini zaruretinde kalın
mıştır. Bu itibarla 1961 turne giderleri için önümüzdeki mevsimde.yine'Paris 
milletler festivaline iştirak etmek üzere ve en tasarruflu bir şekilde hareket et
mek kaydı ile bu fasla 1 500 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

900 000 Toplanı : 1961 malî yılma ilâve edilen hakiki ödenek miktarı. 
1 950 000 1960 malî yılı bütçesinin tanzimini sağlıyaıbilmek üzere 1959 malî yılı Şubat 

ayında Hazinece yapılmış olan munzam yardım olup 1960 varidat bütçesine 
devreden nakit olarak ithal olunan bu meblâğın Hazinece yapılmakta olan yar
dıma ilâvesi gerekmektedir. ...-;,;/•. 

150 000 1960 malî yılı bütçesinin tevazünü sağlıyaıbilmek üzere bütçenin genel tasar-
rııfatmdan sağlamak için 1959 yılından 1960 yılma devreden nakdî mevcud-
olup, Hazineden alman 1 950 000 lira ile birlikte 2 100 000 lira olarak varidat 
bütçesine ithal olunduğundan bu yıl "da karşılığının aynen bütçeye gelir olarak 
ithali zaruri görülmektedir. 

3 000 000 Yekûn 

Fasıl 612 — Uneseo Türkiye Millî Komisyonuna yardım 
Madde 10 — Umumi masraflar için yardım 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

185 000 235 000 50 000 

Uneseo Türkiye Millî Komisyonunun ve umumi masraflarına yardım olmak üzere bü maddeye 
50 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 613 — 5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş olan binalardan halk eğitimi merkezi olarak 
çeşitli kültür hizmetlerinde kullanılacak olanlarla halk dershanelerinin ve okuma odalarının her türlü 

masraflarını karşılamak maksadiyle vilâyet ve kazalara yardım 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

627 000 3 200 000 2 573 000 

5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden ve Bakanlar Kurulu kararı ile Bakanlığımıza tahmis olu
nan eski halkevlerinde ve çeşitli şekilde temin edilen diğer binalarda Jpgüne kadar 23 halk eğitimi 
merkezi açılarak faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. Gerek bu merkezlerin, gerekse halik dershane
leri ve okuma odalarının ihtiyacı için valiliklere yardım yapılması maksadiyle Bakanlığımız 1960 
yılı bütçesinin 613 ncü faslına 627 000 liralık ödenek konulmuştur. Fakat bu miktar öde
nekle 23 halk eğitimi merkezini, 1 99.1 okuma odasının ve 1 297 halk dershanesinin ihtiyacı 
karşılıyamamıştır. Meselâ halk dershanelerinde çalışan her öğretmene 40 ar liradan 4 ay için 
ceman 160 lira ödemek icabederken bâzı valiliklerde bu miktarın bile tamamen ödenmesi müm* 
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kün olamamıştır. Valiliklerden alınan raporların birçoğunda okuma - yazma öğrenmeye fazİa 
istekli bulunduğu, fakat, fazla halk dershar esi açmanın ise fzala ödeneğe ihtiyaç gösterdiği oku
ma odalarına yeteri kadar kitap temininin yeniden halk eğitimi merkezlerinin ve okuma oda
larının açılması zarureti belirtilmekte ve bu maksatla 1961 yılı bütçesinden kâfi miktarda öde
nek gönderilmesi hususunda ısrar edilmektedir. 

Açılmış, bulunan 23 halk eğitimi merkezinin faaliyetinin devamını temin etmek, açılmak üze
re 4 halk eğitimi merkezinin faaliyete geçirilmesini sağlamak ve yeniden halk eğitimi merkez
leri tesisine imkân vermek, 1 991 okuma odasında herbirine 100 er liralık kitap daha satınal-
mak ve yeniden okuma odaları açmak, 10 000 halk dershanesini faaliyete geçirebilmek, kısaca 
27 Mayıs inkılâbı ile halk eğitimine verilen öneme uygun iş yapıp faydalı neticeler elde edebil
mek için Bakanlığımız 1961 yılı bütçesinin 613 ncü faslına en az 3 200 000 liralık ödenek ko
nulması zaruri görülmektedir. 

Fasıl : 614 — Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere 
yapılacak yardım 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

6 528 537 7 221 892 693 355 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 6972 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre bütün 
belediyelerle vilâyet hususi idareleri bu kanunla verilen vazifeleri görmek üzere bir evvelki yıl 
tahsisatının en az % 1 nispetinde ödenek koymaya mecbur tutulmuşlardır. Aynı kanunun 9 ncu 
maddesinde Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları, her yıl bütçelerine hususi ida
re ve belediyelerin bütçelerine koydukları tahsisat yekûnundan az olmamak suretiyle ihtiyaca 
göre ayrı ayrı tahsisat koymakla mükellef kılmıştır. Bu itibarla 6972 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi hükmüne müsteniden 1961 malî yılı bütçesinin 614 ncü bölümüne mezkûr kanunun 8 nci 
maddesinde belirtilen • esasa göre hususi idare ve belediyeler bütçelerine konulan tahsisatın 
% 1 olanları 7 221 829 liranın 1961 yılı bütçesine konulmasında mutlak zaruret görülmüştür. 

Fasıl : 615 — 5375 sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan yüksek öğrenci yurtları ve 
aşevlerine yardım 

PT f C ,J, 1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklif i Fazlası 

Lira Lira Lira 

200 000 350 000 150 000 

Sabık idare zamanındaki örfî İdare tarafından yurtlar 1960 Mayıs ayında bir ay müddetle 
kapatılmış olduğundan bu ay için öğrencilerden aidat alınmamış ve bu suretle İstanbul 60 000, 
Ankara yurtları 55 000, İzmir yurdu 4 800 lira açık vermişlerdir. Bakanlığımız, öğrencilerden 
alınan aylık aidatın artırılması cihetine gidilmesini doğru görmediğinden 1960 - 1961 yılında 
hizmete girecek yurtların ve bunların personel maaşlarını ve çeşitli ihtiyaçlarını göz önünde 
tutarak ve yukarda gösterilen 119 800 liralık açığı da dikkate alınarak yardım ödeneğinin 150 000 
lira artırılması suretiyle 350 000 liraya çıkarılmasında katı zaruret vardır. 

Bu yıl 350 000 
Geçen yıl — 200 000 

150 000 
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1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

19 000 000 24 000 000 5 000 000 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi yeni bir kuruluş olduğuna göre her yıl talebe ihtiyacına göre ye
ni fakülteler açılmakta ve talebe sayısı da o nispette artmaktadır. Talebe artışı karşısında öğretim ele
manına da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla 1960 malî yılı zarfında fakülte adedi ile talebe sayısı 
arasındaki artış göz önünde bulundurularak bu fasla 5 000 000 liranın ilâvesine zaruret vardır. 

Fasıl 618 — Millî Eğitim Bakanlığı memur ve müstahdemlerinin öğle yemeği için yardım 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 116 325 116 325 * 

Yüksek Başkanlıktan alman bir yazıya istinaden Bakanlığımız memurlarına öğle yemeklerine 
yardım olmak üzere yeniden açılan bu fasla 116 325 liralık tahsisat konulmuştur. 1 100 aded per
sonelin % 60 na 75 kuruş hesabı ile yapılacak yemek karşılığı için yeniden açılan bu fasla 116 325 
liralık yardım tahsisatı konulmuştur. 

Fasıl 619. — Amerikan (ÇARE) teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda yardımı dolayısiyle Türki-
yede yapacakları her türlü masrafları karşılığı olarak Itterkez Bankasındaki (ÇARE) nin fon hesa
bına yardım 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 500 000 500 000. 

Hükümetimizle Amerikan Hükümeti arasında (ÇARE) Anlaşması gereğince yapılan ilâve gıda 
yardımı dolayısiyle (ÇARE) nin memleketimizde yapacağı masraflara karşılık olmak üzere bu teş
kilâtın Merkez Bankasındaki fon hesabına yardım olmak üzere yeniden açılan bu fasla 500 000 lira 
konulmuştur. 

Fassıl 751. — Lise ve ortaokullar için alınacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri döşeme, demirbaş ve ders aletleri masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

3 712 500 4 000 000 287 500 

Kollej, lise ve ortaokullarımızın soba,^sıra, dolap, masa, yangın aleti ile diğer tesisat malzemeleri 
bu bölümden karşılanmaktadır. 1960 yılı bütçesiyle bu tertipten alman 3 712 500 liralık ödenekle 
mevcut 690 okulun yukarda belirtilen ihtiyacının asgari bir şekilde sağlanmasına çalışılmıştır. 
Okul sayısı yıldan yıla arttığı gibi, öğrenci miktarında da bir tezayüt kaydedilmekte ve mevcut 
okullarımızın şube sayıları da fazlalaşmaktadır. 1959 -1960 öğretim yılında Ankara Yıldınmbeya-

/ 



134 
zıt, Biga, İstanbul Beşiktaş, Pendik, Beyşehir, Turgutlu, Çorlu, Yalvaç, Ankara Bahçelievlef, Cum
huriyet, Akşehir, Bolu ortaokulları lise haline getirilmiş ve Adana Yavuzlar, Sincanlı, Sultandagı, 
Tutak, Ankara Aydmlıkevler, Holhol, Mengen, Kıbrısçık, Gümelisaray, Korgun, Bekili, Çameli, Er
zurum merkez, Nevşehir, Nar, Balcı, Çamardı,- Kemerhisar, Akkuş, îğidere, Mürefte, Karaözü, Ulaş, 
Amasra, Anamas ve Kayaş'ta birer ortaokul açılmış olduğundan bu tertipten yapılan masraflar ço
ğalmıştır. Okullardan aldığımız bütçe tekliflerine göre asgari ihtiyaçların göz önünde bulundurul
mak üze bu bölüm ve maddeden : 

Soba için 
Sıra için 
Dolap, masa için 
Yangın aleti için 
Fizik aletleri için 

415 570 
1 157 175 
1 165 849 

236 385 
1 000 000 

3 974 979 lira istenmektedir. 

1960 - 1961 öğretim yılı başında yeniden açılacak ortaokul ve liselerde binalar yeniden yaptırıl
makta olan ve hizmete açılacak olan lise ve ortaokul binalarının tesisat malzemesi ihtiyaçlarını 
karşılamak ve 1951 yılından itibaren okullarımızın ders aletleri ile teçhizi için takım halinde Ba
kanlıkça temin edilmekte olan ders aletleri satmalmmasma devam edilmek üzere bu »bölüme en az 
4 000 000 liralık tahsisatın konulmasına katî zaruret vardır. 

Fasıl : 761 - Madde : 10 — 5375 sayılı Kanuna göre açılmış ve açılacak olan yurt ve aş 
evlerinin tesis masrafları 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

300 000 450 000 150 000 

1961 ders yılı başında Vezneciler Site Yurdunun 200 yataklı 4 ncü bloku hizmete gireceğinden 
yatak, yorgan, battaniye, karyola, dolap, masa, sandalye ve yine aynı blokta mevcut lokal, kütüpha
ne, okuma salonu gibi tesisler ihtiyacı göz önünde tutularak tesis ödeneğinin geçen yıldan 150 000 
lira fazlası ile 450 000 lira olarak konulmasında katî zaruret görülmüştür. 

Fasıl : 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Madde : 21 — Millî Eğitim Bakanlığı 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

800 000 800 000 

Hükümetimizle Avrupa Konseyi îskân Fonu arasında 3 Eylül 1958 tarihinde akdedilen mukavele 
T. C. İcra Vekilleri Heyetinin 23 Kasım 1958 tarihli ve 10885 sayılı Kararnamesi gereğince kurulması 
mukarrer İşçi Yetiştirme Merkezi. mevzuunda Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ile Millî Eğitim Ba
kanlığı Teknik öğretim Müsteşarlığı arasında bir protokol yapılmış bulunmaktadır. Bu itibarla 
akdî bir mükellefiyet olarak tezahür eden bu mevzu için 1961 yılı bütçesine İşçi Yetiştirme Merkezi 
bina inşası ile tesis masrafları karşılığı olarak tahsisat konulması gerekmektedir. Bu maksatla sözü 
geçen binaların inşaatı için 800 000 liranın konulması lüzumlu ve zaruri görülmüştür. (Bu tahsisat 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine nakli icabeder.) 
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Fasıl : 742 — 222 sayılı Kanun gereğince köy, kasaba ve şehirlerdeM ilköğretim kurumlarının ve 
öğretmen evlerinin yapımı, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası ders aletleri mas* 

rafları ile arsa ve arazi istimlâk masrafları karşılığıdır. 

1960 yılı 1961 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

100 000 000 209 700 000 109 700 000 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununa bağlı 10 yıllık plânın incelenmesinden anlaşılacağı ci
hetle halen 17 202 köyümüz okuldan mahrum bulunduğu gibi şehir ve kasabalarımızın ihtiyacı için de 
daha 2 388 ilkokulun yapılmasına zaruret vardır. 

Bu itibarla adı geçen kanun gereğince 1961 malî yılı bütçesiyle tefrik edilen 209 700 000 liradan 
183 000 000 lirası mevcut plâna göre 240 şehir, kasaba ve 1 770 köy ilkokulunun yeniden inşasına, 
kalan 26 700 000 lirası da yine aynı kanun hükümlerine göre okulların öğretim araçları ile donatımı
na, yoksul öğrencüerin kitap, kırtasiye, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarına ve sağlık tesislerine harcana
caktır. • • t 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

(A/l) cari hizmetler 

F. M. 

101 

201 

202 

11 
12 

21 
22 
11 
12 

159 sayılı Kanuna tevfikan ayda 1 000 lira hesabiyle bakana verilmesi lâszımıgelen tah
sisatın yıllık tutarı. 
Teşkilât kanunlariyle kabul edilen kadrolardan ilişik (L) cetveline almanlar hariç, fiilî 
•kadroların esas vazife ve ek görev olarak kullanıldıkları da nazarı dikkate alınarak 1961 
yılı içinde tediye tahakkuk edeceği hesabedilen 6 146 002 liradan 1 000 000 lirası me
mur maaşlarına yapılacak, zam karşılığıdır. 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtında halen açık maaş alan kimse olmadığından, tertibin mu
hafazası için bu maddelere birer lira konmuştur. 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) cetveline yeni ihtiyaçlar için teklif edilmiş 
kadro yoktur. Ancak daimî mahiyet arz etmeleri dolayısiyle (E) cetveli kadrolarından 
1/2 si (D) cetveline nakledilmiştir. Netice itibariyle bu nakiller hizmetlilerin almakta 
oldukları ücretler üzerinden yapılmıştır. Bu tertibe aded ilâvesi ve ücret artırılması gibi 
bir sebeple zam yapılmış değildir. Fazlalık kadro nakillerinden mütevellidolup, bunun 
360 000 lirası ücretlilere yapılacak zam karşılığıdır. 

203 #11 Daimiyet arz eden kadrolardan 1/2 si (D) cetveline nakledilmiştir. Geçen seneye naza-
12 ran tahsisat noksanlığı bu nakillerden ileri gelmektedir. Bu tertipte başkaca bir değişik

lik yoktur. Yalnız ihtiyaca mebni iki aded 1 750 liralık tercüman kadrosu ilâve edilmiş
tir. 

204 Halen çalışmakta bulunan uzmanlardan başka uzman getirilmesi düşünülmemekte oldu
ğundan tertip aynen muhafaza edilmiştir. 1 600 lira fazlalık, geçen sene yapılmış bir 
hesap hatasının düzeltilmesi neticesi diı;. * 



— 126 — 
F. M. 

20§ 11 Beş yıllık sarfiyat seyrine göre; merkez, vilâyetler memurları çocuk zammından bir 
12 miktar tasarruf sağlanabileceği hesaplanarak 30 800 lira noksan teklif edilmiş ve bu ko

nulan tahsisatın kâfi gelebileceği düşünülmektedir. 
21 
22 Hâdiselerle ilgili olmakla bera'ber, geçmiş seneler hesabı katî rakamlarına göre 1960 yılı 
31 tahsisatları aynen muhafaza edilmiştir. 
32 
40 

207 Senelerden beri yaibancı dil imtihanına giren olmadığından tertibin mulhaf azası için bir 
lira konulmuştur. 

209 Maaş ve ücret tertiplerine konulan tahsisatın % 6,5 hesabiyle konmuştur. 
210 5027 sayılı Kanun gereğince, Bakanlık müsteşarına ayda 350 lira hesabiyle bir senede 

verilmesi icabeden temsil tahsisatıdır. 
301 10 Geçmiş seneler sarfiyat seyrine göre konulan tahsisatın kâfi gelebileceği düşünülmek

tedir. 
20^ Yeniden döşeme ve demirbaş alınması düşünülmemektedir. Ancak eskilerin tamiriyle 
30^ iktifa edileceğinden, 1960 tahsisatları aynen muhafaza edilmiştir. 
40 İçme suyu, şehir suyu ve temizlik malzemesi karşılığı bulunan bu tertibe konan tah-

sat ihtiyacı karşılamamaktadır. Bilhassa bakanlık binasına yapılan kat ilâvesinden 
sonra artmış bulunan masrafları karşılamak üzere bu tertibe 10 000 lira tahsisat eklen
mesine lüzum hâsıl olmuştup. 

50 1960 tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
60 Bakanlığa yapılan kat ilâvesinden sonra artmış bulunan kömür kontenjanı, odun ve 

nakliye ücretlerinde vukua gelen fiat artışından dolayı bu tertibe 6 260 liralık tahsis it 
eklenmiştir. 

302 10] 
201 Vilâyetler ihtiyaçlarının mühim bir kısmı özel idarelerce temin edilmektedir. Fiat 
30 J» ayarlamalariyle birlikte iş hacminin de artmış olmasından dolayı bu tertiplerdeki 
40 tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 
501 
60J 

303 Bakanlığın merkez ve vilâyetler idare teşkilâtı tarafından kullanılması icabeden deı-
terlerle matbu evrak, tamim, formül, talimatname ve direktifler malzeme bedelle
riyle baskı ücretleri karşılığı bulunan bu tertip aynen muhafaza edilmiştir. 

304 11^ Kâfi geleceği düşünülerek 1960 tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
OSC ' 
21 1960 yılı sarfiyat seyri göz önünde bulundurularak 1960 yılı bütçesine nazaran 15 

bin lira noksaniyle ihtiyaçların 100 000 lira ile karşılanabileceği düşünülmektedir. 
22 1960 yılı tahsisatının kâfi geleceği tesbit edilmiş olmakla, tertibindeki miktar aynen 

muhafaza edilmiştir. ' • 
305 Sakarya ve Adıyaman Bayındırlık müdürlükleri için tutulması icabeden binaların 

yıllık kira karşılığıdır. 
306 (D) cetveli kadrolarının merkez kısmında çalışan hizmetlilerden giyecek eşyası veril

mesi mûtat olanlar için yaptırılacak 92 takım elbise, 35 palto, 92 çift iskarpin, 12 
takım iş elbisesi ve, 30 iş gömleği tahmini bedelleri olup, geçen seneki duruma göre 
ancak 6 bin lira fazlasiyle temin olunabileceği tesbit edilmiştir, 



— 127 — 
P. M. 

307 10] 
201 Geçen ve eski yılların sarfiyat seyri göz önünde bulundurularak kâfi gelebileceği dü-
30 ^ şünülmüş ve geçen seneye nazaran bu tertiplerden bir miktar tasarruf sağlanmıştır. 
40 | 
50J 

308 11] İlâç fiatlannın yüksek olması ve 7351 sayılı Kanunla da memur olup vefat edenlerin 
12}- teçhiz ve tekfin masraflarının kabul edilmiş olmasından dolayı bu tertiplere bir mik-

j tar ilâve yapılmıştır. 

309 11,12 Karayolları, Su İşleri, Demiryolları, Hava Meydanları akar yakıt tesisleri inşaat ma
hallerinin birbirinden uzak mesafelerde olması ve Bakanlıkça bu mahallerin yakından 
kontrolünü temin için zaruri olarak fazla seyahat zarureti doğmaktadır. Bu sebeple 
işletme ve tamir masraflarını karşılamak üzere geçen seneki tahsisat aynen muhafaza 
edilmiştir. 

403 1961 yılı içinde zaruri olarak sarfı icabedeeek temsile ait masraflar karşılanacaktır. 
422 Memleketimizin muhtelif mıntakalarmdaki şartlar ve hususiyetlere göre bina nevileri 

inşaat ve mimarî vasıflarını mahallî inşaat malzemeleri kalitelerini tesbit ve kontrol 
için Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde teşkil edilmiş bulunan büronun bu faaliyetini 
matlup şekilde değerlendirmek için muktazi alet ve malzemenin temini bakımından 
bu tertibe bir miktar zam yapmak lüzumu hâsıl olmuştur. 

450 Demiryollar ve Limanlar Yapı İşleri Reisliğinin teknik eleman ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere yüksek okullarda burs ile okutturulacak 30 talebenin mahiye 175 lira he
sabiyle yıllık burslarını karşılamak üzere 63 bin lira konmuştur. 

451 10,20 Neşriyat işlerine önem ve hız vermek üzere bu hizmetlerin icabettirdiği masrafları 
karşılamak için tertip aynen muhafaza edilmiştir. 

452 10 4489 sayılı Kanuna göre, yabancı memleketlere gönderilmiş bulunan 2 elemanın 1961 
yılında yurda avdet yolluklariyle yeniden gönderilecek 2 elemanın gidiş yollukları 
karşılığı olarak bu tertibe bir miktar zam yapmak lüzumu hâsıl olmuştur. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak üzere 1960 yılında yurt dışında muhtelif memleket
lere gönderilmiş bulunan 4 personelin ,1961 yılında dönüş yolluklariyle yeniden gön
derileceklerin yolukları karşılığı olarak bu tertibe bir miktar zam yapılmıştır. 

453 10 Bu hizmete mütaallik masrafların önceden tesfoit edilmesi mümkün .görülemediğinden, 
tahminî olarak bir miktar konmuştur. 

20 Halen iştirak edecek kongre ve konferans ve bunlara ait bir program da mevcut de
ğildir. Bu kahîl masrafları önceden tâyin ve tesbit etmek mümkün olmadığından, 
1960 yılı sarfiyat seyrine göre tahminî olarak geçen seneye nazaran 5 bin lira fazla 
tahsisat konmuştur. 

501 Borç tertiplerine gecen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur.. Bu tertiplerdeki tahsi-
502 10,20 sat tahakkuk edecek borçlara kâfi gelmediği takdirde, Muvazenei Umumiye Kanunu 

ile verilen salâhiyete istinaden hizmetin taallûk ettiği veya tasarrufu mümkün tertip
lerden bore tertiplerine aktarma yapılacaktır. 

653 Ankara şehrinin çok genişlemiş olması dolayıısiyle memur ve hizmetliler öğle tatili 
bir bucuk saat zarfında evlerine giderek yemeklerini yemeleri mümkün olmadığı 
gibi, bugünkü fiyatlarla lokantada yemelerine de imkân yoktur. Bu itibarla Bayın
dırlık Bakanlığı Mensupları İstihlâk Kooperatifi ıiııemur ve hizmetlilere tam mesai 
günlerine münhasır olmak üzere haftada 5 gün öğle yemeği vermeyi kararlaştırmış
tır. Ancak, maliyetin yüksek olması dolayısiyle ve bilhassa az maaşlı memur ve hiz
metlilerin bundan istifadeleri imkânsız görüldüğünden, bu mahzuru gidermek üzere 
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verilecek yemeğin maliyet bedelinden muayyen bir nispet dâhilinde düşürmek üzere 
Kooperatife yardım yapmak maksadiyle bu j ı l bütçesine 60 bin lira tahsisat kon
muştur. 

11 Sâri taahhüt yoktur. Tertibin muhafazası için bir lira konumuştur. 
12 Sâri taahhüt yoktutr. Tertibin muhafazası için bir lira konmuştur. 
13 6805 sayılı Kanunla verilen salâhiyete istinaden İstatistik Umum Müdürlüğü birinci kı

sım inşaatı 4 308 370 liraya ve bu inşaatın meslekî kontrol işi de 123 147 liraya müta-
ahhitlerine ihale edilmiştir. 1961 yılı bütçesiyle istenilen iki milyon lira bu taahhütlerin 
1961 yılma isabet eden kısmını karşılamak içindir. 

14 7020 sayılı Kanuna istinaden Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü arşiv binası birinci 
ve ikinci kısımları ihale edilmiştir. Mukavelelerine göre 1961 yılında yapılacak işler için 
2 000 000 lira ödenmesi icabetmektedir. 

15 7020 sayılı Kanuna istinaden memleketin muhtelif mmtakalarında adliye binalariyle ce
za evleri yaptırılması için girişilmiş bulunan taahhütlerle, bu işlerin kontrolucnda çalış-

, tırılacak personelin yevmiyeleri karşılığı olarak asgari bir hesapla 1961 yılı içinde 
10 250 000 liraya ihtiyaç vardır. Kanuni yetki dâhilinde bulunan buı miktar tahsisat 
bütçeye aynen konmuştur. 

18 7020 sayılı Kanuna istinaden alman yetki ile M. E. E binası ve bu binanın meslekî kon
trol işleriyle Ankara'da Emniyet Sarayı yapımına devam olunacaktır. Bu işler için ak-
dolunan mukaveleleri gereğince tahakkuk edecek istihkakları karşılamak üzere kanuni 
yetkisi dâhilinde 1961 yılında 4 000 000 000 liranın tediyesi icabedecektir. 

19 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesine tevfikan 1961 yılma sâri olarak gî-
* rişilmiş bulunan karakol binaları inşaatına sözleşmelerine tevfikan 1961 yılında ödene

cek miktarlarla yeni bâzı karakol binalarının yapımı ve mevcutların onarımı karşılığı
dır. 

20 7020 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden memleketin muhtelif yerlerinde Hükü
met konakları yapımı için akdedilmiş mukavelelere tevfikan 1961 yılma sâri 16 700 000 
liralık taahhüt mevcuttur. Ayrıca 1961 yılı içinde zaruri olarak ele alınması icabeden iş
lerle birlikte 123 311 577 liraya ihtiyaç vardır. 

21 7020 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim binaları inşaatı için girişilmiş bulunan taah
hütlerden 1961 yılma sâri taahhüt yekûnu 21 500 000 liradır. Ayrıca devamında katî za
ruret bulunan işlerle birlikte 26 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 

22 Bayındırlık ^Bakanlığında sapılması zaruri bulunan garajla binaların bakım ve tamir 
masraflarından bir kısmı karşılanacaktır. 

23 6165, 7027 ve 7036 sayılı kanunların verdiği yetkiye istinaden yaptırılmakta olan İs
tanbul Opera binasının opera salonu ile buna müteferri kısımlarının ikmali ve 1961 ya
lına sâri taahhüt tutarı 2 766 619 lira ile birlikte 10 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 

24 7020 sayılı Kanunun verdiği salâhiyetle, memleketin muhtelif yerlerinde inşasına giri
şilmiş bulunan taahhütlerin 1961 yılma sâri kısmı 20 145 078 liradır. Bu miktara kon
trol ve umumi masraflarla birlikte devamında katî zaruret bulunan işlerin de ilâvesi su
retiyle 22 645 000 liraya ihtiyaç vardır. 

25 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesi mucibince girişilmiş bulunan Güm
rük ve Tekel Bakanlığı ek binası inşaatının 1961 yılma sâri taahhüt tutariyle ele alın
mış bulunan işlerden tamamlanmak üzere olanlarının hesabı katî bakiyelerini karşı
lamak, bunlarla beraber görülecek bâzı tamir işleri dâhil 1 504 000 liraya ihtiyaç 
vardır. « * j * ^ 

26 Ele alınmış işlerden Diyarbakır, Süne Mücadele İstasyonu inşaatiyle Ankara Şap Lft-
boratuvan inşaatının 1961 yılma sâri taaahütleri karşılığıdır. 
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27 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesi mucibince girişilmiş bulunan taahhüt
lerden 1961 yılma sâri taahhütler tutarı ile Yüksek Denizcilik Okulu kaloriferi ve sair 
binaların onarım masrafları karşılığıdır. 

28 1961 yılma sâri taahhüt yoktur. Tertibin muhafazası için bir lira konmuştur. 
29 Yeni bir ihale mevzuu yoktur. Ancak ele alınmış' olup tamamlanmak üzere bulunan iş

lerin katî hesap bakiyelerini karşılamak üzere 200 000 liraya ihtiyaç vardır. 
30 4879 sayılı Kanunla alman salâhiyete istinaden Tıp Fakültesi Morfoloji Enstitüsü bi

rinci kısım kaba inşaatı 8 376 903 lira 61 kuruş bedelle mütaahhidine ihale edilmiştir. 
Mukavelesine göre 1961 yılında devam edecek işle fiyat farkı için 3 000 000 lira kon
muştur., 

70 Mevcut makina ve vasıtaların onarım masrafları karşılığıdır. 
742 10 Bitmiş olup, hizmete açılmak üzere bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası 

inşaatının katî hesap bakiyelerini karşılamak üzere 2,5 milyon lira ve ayrıca zuhur ede-
. cek ihtiyaçlarla yol bahçe tanzimi, işletme, personel lojmanları, garaj, atelye ve saire 

gibi bâzı zaruri tesislerin inşa masrafları karşılığı olarak 4 000 000 lira konmuştur: 
745 Erzurum Atatürk Üniversitesi sosyal ilimler, kimya, yurt ve lojman binaları inşaatı 

devam etmektedir. Sitenin yol, su, kanalizasyon ve elektrik şebeke projelerinin ha
zırlanması işi de ihale edilmiş durumdadır. Ayrıca Ege Üniversitesi lojmanlarından 
bir kısmı ihale edilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi için umumi vaziyet plâ
nı hazırlanmış durumdadır. Devam eden ihalelerle yeniden ele alınacak mevzular ve 
devamında katî zaruret bulunan işler için 13 300 000 liraya, ihtiyaç vardır. 

746 Yeni Meclis binasının tezyin ve tefriş işlerinin mühim bir kısmı ikmal edilmiştir. 
Ancak kullanma zarureti dolayısîyle ikmali icabeden asgari ihtiyaçları karşılamak 
üzere 1961 yılında 2 500 000 liraya ihtiydfcolacağı tesbit edilmiştir. 

748 Mevcut dört sığmağın bakım ve tamiriyle Millî Savunma Bakanlığınca yeniden in
şası istenilen Hükümet sığmağı sahasının istimlâki ve inşaat masrafları karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. 

749 4677 ve 5581 s'ayılı kanunlar gereğince 16 . 8 .1945 tarihinde mütaahkit Rar Türk 
Sosyetesine ihale edilen Anıt - Kabir ikinci kısım inşaatı 30. 6.1953 tarihinde ik
mal edilmiş ve fakat katî hesapları 1960 yılında tasdik edilmiştir. Katî hesap neti
cesi mütaahhit firmanın 982 539,11 lira alacağı tahakkuk etmiş ye bu miktar 
15 .4 .1961 tarihli bono verilmek suretiyle tahakkuka bağlanmıştır. Borcun re-
sülmali ile faizi için 1 026 420 lira tahsisat konmuştur. 

760 7026 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden ihale edilmiş olup devam etmekte 
bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psişiatri ve Fitizyoloji binaları insaa-
tiyle yeniden ihalesi zaruri bulunan Jinokoloji binası ikmal inşaatı için 1961 yılın
da 2,5 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

761 7026 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinaden Siyasal Bilgiler Fakültesi tadil ve 
tevsii işi mütaahhidine ihale edilmiştir. Mukavelesine tevfikan 1961 yılında 2 500 000 
lira ödenmesi icabetmektedir . * r *• -

763 10 Jet tayyarelerinin sefere başlaması dolayısîyle Esenboğa pist, taksirat ve apronunun 
tevsii, Samsun Hava Meydanı terminal binas* müteferrik işlerinin ikmali, Esenboğa 
Hava Meydanı elektriğinin şehirden temini için çekilecek hava hattı ile tevsi edilmiş 
bulunan bu meydanın pist, taksirat ve apronunun ışıklandırılması için lüzumlu mal
zeme mubayaası, 
Trabzon Hava Meydanı banket dtabilizasypn işi, Yeşilköy'de yeniden yapılm'asma ka
rar verilen jet pisti ve terminal bması projelerinin hazırlanması ve inşaatın kontrolü 
işleri bir müşavir firmaya ihale edilmiş olup, 1961 yılında proje işlerini ikmal edecek 
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müşavir firmaya tediyede bulunulacaktır. Gerek Yeşilköy jet .pisti ve gerek yeniden 
inşasına başlanacak hava meydanları inşaatı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

20 Meydanlar inşaatında kullanılmakta olan bilûmum makinalarm daha ucuz «ve süratle 
tamirlerini sağlamak maksadı ile kurulmuş bulunan tamir atölyelerinin lüzumlu ye
dek parça ve malzemenin satmalma bedeli karşılığıdır. 

30 Hava meydanları inşaatında kullanılması zaruri bulunan makina ve vasıtalar satın -
almacaktır. 

11 Başlanmış bulunan Elâzığ - Van hattının Elâzığ - Muş arası inşaatı tamamlanmış ve iş
letmeye açılmıştır. Halen Gene - Muş arasındaki kısmın ve Elâzığ - Muş istasyonları
nın noksan işlerimin tamamlanmasına ve Muş - Tatvan kısmının inşaatına da devam 
olunmaktadır. 
Gene - Muş arası noksanlarının ve Muş istasyonu binaları kalorifer ve haricî elek
trik tesisatları, makina deposu tecrit işi, Muş - Tatvan arası demiryol alt yapı, Tat
van iskelesi inşaatları, işletme nakliyesi , travers mubayaa ve enjektesi karşılığı ola
rak teklif olunmuştur. Yapılacak iş bedellerinin tamamının nakit ile karşılanması 
mümkün görülmediğinden fazla olarak tahakkuk edecek istihkaklar bono verilmek 
suretiyle karşılanacaktır. 

12 Devam olunan Horasan - Sarıkamış alt yapı inşaatı 1961 yılında tamamlanarak nok
san işlere devam olunacak ve başlanmış olan ray ferşiyatı da ikmal edilecektir. Ayrıca 
Sarıkamış hudut arasındaki geniş hattın normal hatta ifrağı ve bu işler dolayısiyle 
demiryolu nakliye bedeli de karşılanacaktır. 

13 Birinci ve ikinci kısım müteferrik işleriyle beşinci kısım inşaatı ve ikmali nevakıs 
için 1961 yılı bütçesine 3,5 milyon lira tahsisat konmuştur. 

14 İnşaatına başlanılmış bulunan. Ereğli - Kozlu hattı ile Çataldere - Armutçuk şube 
hattı inşaatından Ereğli'den itibaren Armutçuk İstasyonuna kadar olan kısmı tamam
lanmış ve işletmeye açılmıştır. Bu hattın bakım ve noksanlarının ikmali için 100 000 
lira tahsisat konmuştur. 

15 Pendik - Gebze çift hattı ikinci kısım inşaatı ile Seyitömer Azot Sanayi - Kütahya 
iltisak hattı inşaatı için lüzumlu bulunan ray, lokomotif ve vagonlar hariç, 1961 yılı
na sâri taahhütler dolayısiyle 7 660 000 lira konmuştur. 

40 Bu maddeye konulan tahsisatın sarf mahalleriyle miktarları aşağıda gösterilmiştir. 
300 000 Müteferrik etüdler 

Elâzığ - Van hattı 
İstimlâk bedeli 
Liman ve rıhtım ücretleri 
Emanet işler 
îdari ve müteferrik masraflar 
Erzurum - Temdidi hattı 
İstimlâk bedeli 
Poz ve bakım (Horasanı - Sarıkamış) 
Poz ve bakım (Sarıkamış - Kars) 
Liman ve rıhtım ücretleri 
îdari ve müteferrik masraflar 
G. Anteb - Karkamış hattı 
istimlâk bedeli 
idari ve müteferrik masraflar 
Ereğli - Kozlu hattı 
idari ve müteferrik masraflar 

4 000 000 
544 000 
100 000 

1 000 000 

200 000 
906 000 

3 200 000 
100 000 
700 000 

50 000 
500 000 

• 
100 000 

5 644 000 

5 106 00ü 

550 000 

100 000 
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400 000 
100 000 
500 000 
300 000 1 300 ÖOÖ 

13 000 000 
60 İşletmeye açılmış ve 3487 sayılı Kanun mucibince bakıma alınmış bulunan hatların ba

kım ve tamirat işlerinde çalışan işçilerin kanun ve talimatnameye göre verilecek kaza 
tazminatı ile bunların tedavi, teçhiz ve tekfin masrafları karşılığıdır. 

70 Mevcut makina ve vasıtaların onarımı maksadiyle konmuştur. 
10 6237 ve 7305 sayılı kanunlar şümulüne giren liman, barınak, iskele, tarama ve etüd 

işleriyle inşasına başlanmış bulunan Bartın Liman inşaatı dâhil olmak üzere devam 
eden işlerle siparişleri verilmiş bulunan sâbih vasıtalar ve bunların hizmet görebilme
leri için yapılması icabeden tamamlayıcı tesisler için 1961 yılında nakit olarak öden-
'mesi icabeden miktar 44 275 000 liraya baliğ olmaktadır. Bu miktar fevkinde ta
hakkuk edecek iş bedelleri bono verilmek suretiyle karşılanacaktır. 

11 Haydarpaşa limanı ikinci ve üçüncü kısımlar inşaatı ile Samsun ve Mersin liman inşaat
larına devam olunmaktadır. Büyük limanların inşaatı için girişilmiş bulunan taahhütler 
dolayısiyle akdedilen mukaveleler gereğince 1961 yılında bonolar dışında nakit olarak 
ödenmesi zaruri görülen miktarlardır. 

12 Millî Savunma ihtiyaçları için girişilmiş bulunan iskele, rıhtım ve rampalar inşaatı için 
1961 yılında 570 bin liraya ihtiyaç vardır. 

40 Sâri taahhütler dışında kalan istimlâk bedelleriyle, bedel tezyitleri, idari ve müteferrik 
masrafları karşılığı olup, müfredatı aşağıdadır. 
6237 ve 7305 sayılı kanunlar mevzuu işler : 
Bartın istimlâki 
iskele ve barınaklar istimlâki . 
Gümrük vergi ve resimleri, asansör ve çatııvinçleri ve yet 
için 
idari ve müteferrik masraflar » 

5775, 6192, 5696 ve 7047 sayılı kanunlar mevzuu işler : 
Haydarpaşa istimlâk ve bedel tezyitleri 
Mersin istimlâk ve bedel tezyitleri 
Samsun istimlâk ve bedel tezyitleri 
Alsancak istimlâk ve bedel tezyitleri 
Gümrük vergi ve resimleri işletme vinçleri için 
idari ve müteferrik masraflar 

41 Mersin liman inşaatı mukavelesine istinaden yapılacak olan 2 335 000 dolarlık ve 37 li
man etüd ve proje işi dolayısiyle keza mukavelesine göre yapılacak olan 170 bin dolar
lık dış ödemeler için 1961 senesinde kur farkı olarak 15 milyon beş yüz otuz bin lira öde
necektir. 

70 Mevcut makina ve vasıtaların onammı 'karşılığıdır, 

istimlâk ve Kuşak hatları 
istimlâk bedeli 
Liman ve rıhtım ücretleri 
Poz ve bakım 
idari ve müteferrik masraflar 

lökleri 

400 000 
500 OÖ0 

1 250 000 
3 000 000 

500 000 
500 000 
100 000 
700 000 

1, 750 000 
5 500 000 

5 150 000 

9 050 000 

14 200 000 
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791 10 Geçmiş seneler sarfiyat seyrine göre kâfi gelebileceği düşünülerek 1960 yılı talhısisatı ay-
,nen muhafaza edilmiştir. 

20 iş hacminin artmış olmasından mütevellit işlerin selâmetini temin bakımından salahi
yetli elemanlar tarafından yapılacak kontrollerin sıklaştırılması sebebiyle muvakkat vazi
fe harcırahları artmakta bulunduğundan, 1960 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

30 Sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği düşünülerek 1960 yılı tahsisatı aynen muhafaza edil
miştir. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Ticaret Bakanlığı 1961 yılı bütçe teklifi; yatırımlar dâhil 16 019 804 lira olan 1960 yılı büt
çesine nazaran 1 540 196 ve 50 sayılı Kanundan sonraki duruma nazaran 1 775 196 lira fazla 
olmak üzere 17 '560 000 liradır. 

Fazlalığın 1 771 200 lirası personel masraflarına; 89 996 lirası daire hizmetlerine; 42 000 li
rası yardımlara taallûk etmekte olup mucip sebepleri aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

F . M. 

10.1 Bakan tahsisatı : 
Bakana verilmesi iktiza eden yıllık tahsisattır. 

201 -11 Merkez memurları maaşı : 
2 801 200 1960 yılı tahsisatı 

260 400 79 sayılı Kanunla alman 7, 107 sayılı Kanunla alman 5, 108 sayılı Ka
nunla alman 7 kadro T. 

438 400 Memur maaşlarına yapılması mutasavver zam dolayısiyle 

3 500 000 Yekûn 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
6 000 000 1960 yılı tahsisatı 

48 600 79 sayılı Kanunla alman 5 kadro karşılığı 
251 400 Memur maaşlarına yap İması düşünülen zam dolayısiyle 

•6 300 000 Yekûn 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
505 200 1960 yılı (D) cetveline dâhil 107 kadro karşılığı 

92 400 Bu yıl teklif olunan 11 kadro karşılığı 
63 000 Ücretlere yapılması düşünülen zam dolayısiyle 

660 600 Yekûn 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki iıhmetliler ücreti : 
1 907 100 1960 yılı (D) cetveline dâhil 188 kadro karş lığı 

348 000 Bu yıl teklif olunan 4ü kadro karşılığı 
164 900 Ücretlere yapılması düşünülen zam dolayısiyle 

2 420 0O0 Yckû 
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11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yıllar masraflarına nazaran 2 000 lira noksaniyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar çocuk zammı : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklik edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklik edilmiştir. 

22 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar doğum yardımı : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklik edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklik edilmiştir. 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklik edilmiştir. 
Ecnöbi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Bakanlığımızdan 5 memur bu yıl ecnöbi dil imtihanında kazanmış olup bütçede mev
cut 1 500 lira kura ile birisine verilmiştir. Diğer 4 memurun mükâfatı için kanun 
teklif olunacaktır. Her sene böyle 5 - 6 memur yabancı dil imtihanında kazandığın
dan 4 500 lira fazlasiyle 6 000 lira* teklif edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
201/11 ve 12, 202/11 ve 12 nei tertiplere konulan tahsisatın % 6,5 ğu olan 539 000 
lira teklif edilmiştir. 
Temsil tahsisatı : 
7237 sayılı Kanuna göre Müsteşara verilmesi iktiza eden yıllık tahsisattır. 

10 Kırtasiye : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen yıl masraflarına nazaran 1 000 lira eksiği ile 5 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Bakanlığımız Tetkik ve Teftiş Kurul]ariyle Hukuk Müşavirliği, Konjonktür ve Neşri
yat ve Muhasebe Müdürlükleri Bakanlık binası dışında oturmakta ve öteberi masraf
ları bağlı kurumlarca temin edilmekte idi Bu kurumlardan Millî Korunma Dairesi 
lâğv ve bundan böyle bakanlık ihtiyacı kendi bütçesinden karşılanmak üzere 5 000 
lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. -

50 Aydınlatma : 
Aynı sebeple 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Aynı sebeple 9 500 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen yıl masraflarına^. nazaran 1 000 lira eksiği ile 5 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 1 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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50 Aydınlatma : 
Geçen yıl masraflarına nazaran 500 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
13 sayılı Kanunun Bakanlığımıza tahmil ettiği vecibelerle posta ve telgraf mevzuu 
artmış olduğundan 5 000 lira fazla siyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
22 Vilâyetler telefon masrafları : 

305 11 Merkez : 
11 nci maddedeki sebep dolayısiyle 22 500 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 
Bakanlık teşkilâtından Tetkik Kurulu, Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Konjonktür 
ve Neşriyat ve Muhasebe Müdürlüklerinin işgalinde bulunan inkılâp sokaktaki bina
nın icarı şimdiye kadar bağlı kurumlardan verilmekte idi. Bu teşkilâtımızın Akay 
caddede Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının tahliye- ettiği binaya nakli icabettiğin-
den mezlkûr binanın sözleşmesi gereğince yeniden açılan bu tertibe 90 000 lira töklif 
edilmiştir. 

12 Vilâyetler : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl masraflarına nazaran 4 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yıl masraflarına nazaran 8 000 lira noksaniyle 77 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : 
Geçen yıl masraflarına göre 10 000 lira noknaniyle 360 000 lira teklif edilmiştir. 

41 Ecnebi memleketler harcırahı : 
13 numaralı Kanun iki taraflı ticaret anlaşmalarının re'sen müzakere ve intacını 
Bakanlığımıza vermiş olduğundan bu hizmetin ifası için 20 000, ve tetkikat için ec
nebi memleketlere gönderilecek müfettişler için 50 000 lira olmak üzere 70 000 lira 
fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

42 Tetkikat için ecnebi memleketlere gönderilecek müfettişler harcırahı : 
Tahsisat 41 nci maddeye konularak kapatılmıştır. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Avrupa prodüktivite merkezinden 6 ilâ 8 ay müddetle getirtilecek bir aded marke-
ting uzmanı (Aynı zamanda dış ticaret ihracat mevzuunda çalıştırılmak üzere) mas
raflarını karşılamak üzere 50 sayılı Kanundan sonraki durum gibi 15 000 lira tek
lif edilmiştir. 

308 11 Merkez : 
Kifayet ettiğinden geqen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketler : | 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif ecüliaiştir. 
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309 11 Bakanlık otomobili işletme masrafları : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Bakanlık otomobili onarma masrafları : 
Kifayet ettiğinden geçen yîlm aynı teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Kifayet ettiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

310 10 Kırtasiye : 
Dış teşkilâtımızdan 5 merkez kapatılmış, bir açılmış olduğundan 4 000 lira noksaniy-
le 32 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Aynı sebeple 1 000 lira noksaniy!e 19 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : ' 
Aynı sebeple 4 000 lira noksaniyle 19 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Aynı sebeple 12 000 lira noksaniyle 138 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Aynı sebeple 4 500 lira noksaniyle 19 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
Aynı sebeple 6 000 lira noksaniyle 22 000 lira teklif edilmiştir. 

70 Posta, telgraf ve telefon masrafları : 
îş hacminin artması dolayısiyle 6 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

80 Kira bedeli : • 
T.0 ilâ 60. maddelerdeki seıbepten 60 000 lira noksaniyle 290 000 lira teklif edilmiştir. 

90 Ziyafet masrafları : 
10 ilâ 60. maddelerdeki sebepten 6 000 lira noksaniyl<e 50 000 lira teklif edilmiştir. 

91 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl vüsatinde nakil yapümıyac ağından 140 000 lira noksaniyle 220 Q00 lira tek
lif edilmiştir. 

92 Muvakkati vazife harcırahı : 
Geçen yıl masraflarına nazaran 25 030 lira noksaniyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 

99 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl masraflarına nazaran 4 000 lira naksaniyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masraflan : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

408 6224 ve 6973 sayılı kanunların 8 nci maddelerine göre yapılacak ödemeler : 
5/129 sayılı Kararname ile üye ücretleri 600 liraya çıkarıldığından 24 996 lira fazla
siyle 50 196 lira teklif edilmiştir. . 

418 Lâboratuvarlar masrafları : 
Şimdiye kadar bir protokol ile ;ki daire arasında paylaşılan bu tertibe mevzu tahsisat .bu 
yıl hizmetlerine göre ayml'imştır. 

10 ölçü ve ayar.lâboratuvariarı : 
Yeniden açılan bu maddeye 5 000 lira tahsilsat teklif edilmiştir. 

20 Tahlil lâboratuvarları : 
Yeniden açılan bu maddeye 15 000 lira tahsisat teklif edilmüştir. 

421 Su mahsullerine ait ,ilmî araştırmalar umumi masrafları : 
Geqen yıla nazaran 20 000 lira eksiği ile 40 000 lira teklif edilmOgtir. 

423 Pamuk işleri stapdardlzasyonu umuna masrafları: 
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Pamuk standardizasyonunun tekâmülü mevzuunda son defa Bakanlığımız ile Ziraat Ba
kanlığı arasında yapılmış olan görüşmeler sonunda teşkilâtın genişletilmesi lüzumu üze
rinde mutaibrk kalınmıştır. Bu hususun tahakkuku maksadiyle 105 000 lira fazlasiyle 
575 000 lira teklif edilmiştir. 

451 10 Satınalma ve abone : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Konjonktür mecmuası masrafları artmış olduğundan 10 000 lira fazlasiyle 35 000 lira 
teklif edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre' staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları : 
Bir memur gönderilmesini teminen 5 000 lira teklif edilmiştir. . 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
27 000 lira 1782 sayılı ölçüler Kanununun 23 ncü maddesi gereğince Beynelmilel ölçü
ler bürosuna, 
18 000 lira 4/6440 sayılı Kararname ile Milletlerarası Kanuni Ölçüler Teşkilâtına 
11 000 lira 6632 sayılı Milletlerarası Kalay Anlaşması Kanununun 1 nci maddesi gere-

ğinnce Milletlerarası Kalay Konseyine «ödenmek üzere 

56 000 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 

Müşterek Pazar, O. E. E. C , GATT, CENTÖ müzakerelerine iştirakimizin temini maksa
diyle 110 000 lira fazlasiyle 220 000 lira teklif edilmiştir. 
iştirak edilecek dış sergiler : > - , 
Diğer tertiplere yapılan zamları telâfi maksadiyle 150 000 lira noksaniyle 520 000 lira 
teklif edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : ^ 
Geçen yılın aynıdır. 

10 *1956 - 1959 yılları borçları : . 
Geçen yılın aynıdır. 
Ticaret Bakanlığı Memur ve Hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeklerine yardım olarak) : 
Geçen yılın aynıdır. 
Yeniden açılan bu tertibe 316 personel ve 230 iş günü için 75 kuruş hesabiyle 42 000 
lira teklif edilmiştir. 
Lâiboratuvarlar maikina, alet ve malzemenin onarımı : 
Şimdiye kadar bir protokol ile iki daire arasında paylaşılan bu tertibe nievzu 10 000 
lira.maddelere ayrılarak çıkarılmış, 

10 ölçü ve ayar lâlboratuvarlan : 
Yeniden açılan bu maddeye 2 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Talhlil lâlboratuvarlan : 
Yeniden açılan bu maddeye 8 000 lira teklif edilmiştir. 
Lâfaoratuvarlar için satjnalınaoak ma'kina alet ve malzemeler *: 
Bu tertibe mevzu 95 000 lira tahsisat da aynı maksatla çıkarılmış; 

10 ölçü ve ayar lâlboratuvarlan : 
Yeniden açılan bu maddeye 10 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Tahlil lâlboratuvarlan : • 
Yeniden ağılan bu maddeye 35 000 lira teklif edilmiştir. 

458 

501 

502 

653 

711 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1961 malî yılı câri masraflar 386 915 000 ve yatırımlar 
12 500 000 lira dâhil olduğu halde, 50 sayılı Kanundan sonraki duruma göre 1960 malî yılı 
bütçesinden 47 392 971 lira f azlasiyle 399 415 lira olarak tesbit edilmiştir. 

P. M. 

1960 1961 Fazlası 

101 

201 

201 

342 772 029 
7 500 000 
1 750 000 

386 915 000 
10 750 Û00 
1 750 000 

44 142 971 A/ l câri masraflar 
3 250 000 A/2 Yatırımlar 

— Maliye (Taşıt) 

352 022 029 399 415 000 47 392 971 Yekûn 

Bakan ödeneği : 
13.12.1960 tarih ve 159 sayılı Kanun gereğince Bakan tahsisatı 1 000X12=12 000 

11 Merkez memurları maaşı : , 
4 546 200 Kanuni kadro 

690 600 3017 sayılı Kanunun 78 ve 5439 sayılı Kanunun 2 nci mad
delerine istinaden vilâyetler teşkilâtına ait kadroları işgal 
etmekte ve merkezde çalıştırılmakta olanların 201/12 nci 
tertibinden tenzil edilip bu tertibe ilâve olunan 

148 200 107 ve 108 sayılı kanunlar icabı olarak sivil savunma ve sa-
! vunma sekreterlikler kadroları 
838 800 838 800 

(L) cetveli 

Fiilî kadro tutan 
Aylıklara yapılan zam 

5 385 000 
173 400 

5 211 600 
1 000 000 

6 211 600 

12 Vilâyetler memurları m'aaşı : 
101 362 200 Kanuni kadro. 

750 000 6753 sayılı Kanun gereğince kursa "tâbi tutulan köy ebele
rinin, doğum evlerinde ve sağlık merkezlerinde çalıştırıl
malarını temin etmek ve 1961 yılında mezun olaca'k hem
şirelerin kadro dâhilinde hizmete alınmalarını sağlamak 
maksadiyle 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli 
celvetde mevcut 'kadrolardan 114 kadronun fiilî kadroya 
ilâvesine lüzum, hâsıl olmuştur. 

5 000 000 4698 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan 1 ve 2 üst 
derece aylık tutarı. 
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1 792 800 107 ve 108 sayılı kanunlar icabı 120 kadro. 

7 542 800 7 542 800 

108 905 000 Yekûn. 
690 600 Merkezde kadrolariyle birlikte istihdam olunanlar. 

12 036 600 (L) cetveli turatı. 

12 727 200 12 727 200 

96 177 800 Fiilî kadro tutan. 
16 000 000 Aylıklara yapılan zam. 

112 177 800 

Merkez memurları açık maaşı : 
8 . 7 . 1954 tarihli ve 6435 sayılı Kanun hükümlerinin tatbikini icabe'ttirecek bir va
ziyetin vukuu halinde merkez memurlarının açık aylığını karşılamak üzere geçen sene 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Vilâyetler memurları açık maaşı : 
1961 senesinde, vilâyetler memurları arasında 6435 sayılı Kanun hükmünün tatbikine 
müstehak olacakların açık aylıklarına ödenmek üzere aynen teklif olunmuştur. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 
3 003 600 1960 yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilen 

600 (hizm etli kadronun yıllık tutarı. 
163 800 (E) işaretli cetvelde mevcut kadrolardan tahşisatiyle bir

likte buraya intikal edenler. 

3 167 400 Yekûn. 
635 000 Yapılan zam 

3 802 400 

Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
48 325 800 16 800 çeşitli hizmetli kadronun bir yıllık ödeneği. 

348 900 1961 senesinde mevcut umumi yataklara ilâve edilecek 
955 ve 250 verem yataklarına lüzumlu personel kadro
lariyle 1961 senesinde satmalmacak 20 vasıtanın şoför 
kadrosu tutarı olup, ödeneği 6 aylık olarak hesaplanmış
tır. 

1S9 000 1961 nenesinde yeniden tesis olunacak 10 sağlık merkezi 
hizmetli kadroları 6 aylık. 

, 2 141 400 Sıtma savaş teşkilâtı için. 
540 000 Trahom mücadelesinde çalıştırılmak üzere hasta ilâçlayıcı 

kadroları. 
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56 000 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinde kullanılmak 
üzere 1961 senesinde satmalınacak 20 vasıta şoför kadro
ları. 

3 275 300 
850 800 1 340 stajyer hemşire ve hasta bakıcı kadroları tutan 

olup düşülen. 

2 424 500 2 424 500 

50 750 300 Yekûn. 
5 365 000 Zam. 

56 115 300 
Ecnebi uzman ve hizmetilerle, bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
516 720 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi hastaneler, sağlık ve sos
yal yardım kurum'lariyle sıtma savaşında çalıştırılacak personel kadroları olarak 
teklif olunmuştur. • 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla tadil olunan 6 nci maddesi mucibince ay
lıklı memurlara her çocuğu için 10 lira çocuk zammı tediye edilmektedir. Geçen yıl 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

13 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanunuun 5049 sayılı Kanunla tadil olunan 6 nci maddesi mucibince ay
lıklı memurlara her çocuğu için 10 lira çocuk zammı ödenmektedir. Çocuk adedinin 
artması münasebetiyle 50 bin lira f azlasiyle tahsisat teklif olunmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 5504 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin (A) fıkrası 
mucibince çocuğu dünyaya gelen memurlara ödenen maktu 200 lira doğum yardımı 
olup, geçen sene tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 5504 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin (A) fıkrası 
mucibince çocuğu dünyaya gelen memurlara ödenen maktu 200 lira yardım olup, 
geçen sene ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi mucibince memur olmıyan eşiyle, memurun ölü
mü halinde yapılacak ölüm yaıdımı olup, geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı-
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun mucibince 1500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde daimî surette 
vazifede bulunanlara* her sene verilmekte bulunan yakacak zammı için geçen yıl 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
1 — 6 nci derecelerden aylık alanlara 30 lira 
7 — 14 ncü dereceden aylık alanlara 15 lira 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
1961 senesinde iki devrede dil imtihanına girecek 6 memunyı imtihanı kazanacağı 
tahmin olunarak geçen yıl ödeneğ aynen teklif olunmuştur. 1 500X6=s9 000 



— 140 -~ 
M. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : ' 
Aylık ve ücret ödeneği olarak teklif olunan miktarın % 6,5 u üzerinden hesaplan
mıştır. 
Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince Bakanlık müsteşarına 175 lira üzerinden verilmekte bulu
nan temsil ödeneği, 7237 sayılı Kanunla bir misli artırılmış olduğundan, geçen yıl öde
neği ajoıen teklif olunmuştur. 
350 X 12 = 4 200 

Ek görev tazminatı : 
3G56 sayılı Kanunun 18 nci maddesini tadil öden 4609 sayılı Kanun muciibinee tabipler, 
iki meslekî veya biri idari diğeri meslekî maaşlı veya ücretli iki vazife deruhde etmekte
dirler. 4644 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle idari vazifeleri deruhde edenlere verilen 
ücretlerin unvanı munzam vazife tazminatı olarak değiştirilmiştir. Devlet hastaneleri, 
doğum ve çocuk bakımevleri, sağlık merkezleri, verem dispanserleri gibi müesseseler baş
hekimlerine munzamı vazife tazminatı olarak ödenen ücretler olup, geçen yıl ödeneği ay
nen teklif olunmuştur. 

10 Kırtasiye : 
Bakanlık merkez daireleri kırtasiye ihtiyacı Devlet Malzeme Ofisinden teinin olunmak
tadır. Geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

20 Döşeme : # 

Mevcut döşemelerin yenilenmesi ve bir kısmının da tamirlerini yapmak üzere geçen yıl 
ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Merkez dairelerine 1961 senesinde satmalı nacak yazı makinalariyle diğer demirbaş eş
yalar bedeli için. geçen yıl'ödemeği aynen teklif olunmuştur. 

40 öteberi giderleri : 
Şehir suyu, içme suyu, küçük onarım işleri, temizlik malzemesi, bahçe malzemesi gibi 
muhtelif ihtiyaçlarla ilân ücretleri karşılığı olup, geçen yıl ödeneği aynen teklif olun
muştur. 
20 000 Şehir suyu 

1 000 İçme suyu 
5 O00 İlân bedeli 
1 000 Suların tasfiyesi için sat malım acaik tuz, 
6 000 Temizlik malzemesi 
5 000 Onanım 
2 000 Müteferrik masraflar 

40 000 Yekûn 

50 Aydınlatma : 
Mevcut ödenek bir yıllık' elektrik cereyan bedeli ile lüzumlu elektrik malzemesini satmal-
maya kâfi geldiğinden aynen,teklif olunmuştur. 

60 Isıtma : 
Bakanlık binasında mevcut kalorifer kazanları ihtiyacı ile B. C. G. kampanyasına Kömür 
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Satış ve Tevzi Müessesesinden satmalınacak 570 ton kömür belediye masrafı dâhil oldu
ğu halde ödenek teklif olunmuştur. 

570 X 91 = 51 820 Kömür bedeli 
8 100 Nakliye ve müteferrik mas

raflar 

59 920 Yekûn 
iller büro masrafları : * 
İl sağlık müdürlükleri, merkez ilçe ve nahiye Hükümet tabipliklerinin 1961 senesinde 
satmalınacak kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma için geçen yıl öde
neği aynen teklif olunmuştur. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Bakanlık merkez teşkilâtiyle iller sağlık müdürlükleri ve Hükümet tabiblikleri ihtiyacı 
için satmalınacak malzeme bedeli olup, geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve mas .'afi arı : 
Bakanlık merkez, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve bakanlığa bağlı di
ğer teşekküllerin posta ve telgraf ücretleri ihtiyacı için geçen yıl ödeneği aynen teklif 
olunmuştur. ~. • -

11 Kira merkez : 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğüne ait 1 numaralı uy.artmanın 4 dairesiyle, bundan 
sonra boşalacak daireler resmî daire olarak icarla tutulacaktır. Ayrıca eski bakan tara
fından işgal olunan bina da resmî daire olarak işgal edilmiştir. Mevcut ve boşalacak dai
relerin kirası için 8 000 lira fazla ödenek teklif olunmuştur. 

12 Vilâyetler : 
İl, ilçe ve nahiyelerde kira ile istimal olunan sağlık müdürlükleri ile Hükümet tabiblik-
lerinin oturmakta oldukları binaların kira bedellerine ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

13 Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
7355 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler Enstitüsünün kira ile tutmuş 
olduğu binaya ödenmek üzere teklif olunmuştur. 
Giyecetkler : 
Odacı, bekçi, işçi, hamal, kaloriferci, marangoz, şoför gibi 3026 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesi konusuna dâhil müstahdemlere giyim eşyası verilmektedir. Bakanlık 
müstahdemlerine 1961 senesinde verilecek elbise, ayakkabı ve iş elbisesi bedeli olarak 
teklif olunmuştur. 
110X310X55=17 050 Kumaş " ' 
110 X 75 • « 8 250 Dikiş ' 
110X 55 = 6 050 Ayakkabı 

3 650 İş elbisesi 

35 000 Yekûn 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi mucibince yurt içinde veya dışın
daki bir vazifeye yeniden veya naklen tâyin .olunacaklara verilecek yol masrafı, yev- * 
miye, aile miasrafı ve yer değiştirme masrafı olarak geçen yıl ödeneğinden 50 bin lira 
f azlasiyle teklif olunmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Sağlık müdürleri, Hükümet tabipi- riyle Sağlık merkezleri mensuplarının mıntaka 

302 

303 

304 

305 
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merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerde belediye hudutları dışında seyahatleri halinde 
kendilerine buralarda kaldıkları müddetçe 6245 sayılı Kanunun muvakkat vazifeye 
ait esasları ve umumi hükümleri dairesinde verilmekte olan yol masrafı ve yevmiye
leri mukabili olup, 75 bin lira fazla siyle teklif yapılmıştır. 
67*600= 40 200 Sağlık Müdürleri 

300X500=150 000 Sağlık merkezleri mensuplarına 
15 000 Sağlı'k Şûrası azalarına 
94 800 Merkezden ve taşra teşkilâtından muvakkat vazife ile ıgönderile-

çeklere 

300 000 Yekûnu 

22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Bulaşıcı ve salgın hastalı'klarla savaş mücadelesi için il ve ilce merkezlerind'en köylere 
gönderilen sağlık personeliyle, merkezden gönderilen mütehassıs ve ekiplerin yol mas
rafı ve yevmiyeleri mukabili olup, geçen yıl ödeneği 'aynen teklif edilmiştir. 

67X2 000=134 000 Sağlık müdürleriyle mütehassıslar 
67X1 000= 67 000 illerde Hükümet tabipleri 

260 X 700=182 000 Sağlık merkezleri • 
330 X 700=231 000 Sağlık merkezi olmıyan ilçeler 

46 000 Merkezden gönderilecek mütehassıslar 

650 000 Yekûn 

23 Trahomla savaş muvakkat vazife harcırahları : 
Trahom mücadele teşkilâtının teftiş, kontrol ve poliklinik muayenelerini ve köy tara
malarını yapan tabiplerle, hasta tedavisi için köylere gönderilen mütehassıs ve gezici 
trahom tarama ekiplerinin yol masrafı ve yevmiyeleri mukabilidir. 
40X15X80= 48 000 Tabip 
32X20X80= 25 600 Şoför 

61 400 Tarama ekipleri ve kurs yevmiyeleri 

135 000 Yekûn 

24 Zührevi hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı t 
Frengi mücadele teşkilâtının teftiş ve kontrollerini yapan tabiplerle, frengi tarama ve 
tedavisini temin etmek üzere köylere ve* tedavi istasyonlarına gönderilen memurların 
ve merkezden gönderilen tarama ekiplerinin hascırahları mukabilidir. 
36X15X90= 48 600 Tabip 
50X10X90= 45 000 Memur 

6 400 Merkezden gönderilenler 

110 000 Yekûn 

25 Sıtma ile savaş muvakkat vazife harcırahı : 
1959 yılında 12 grup başkanlığı, 34 bölge başkanlığı ve 216 şube mevcut iken, 
18.4.1959 tarihli Protokol gereğince yeni teşkilât 20 bölgeler grup başkanlığı, 34 böl
ge başkanlığı ve 300 şube halinde faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Memurların mınta-
kaları dâhilinde yapacakları seyahat esnasında tahakkuk edecek yevmiyeleri mukabili 
olarak teklif olunmuştur. 
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132 000 Bölgeler grup Başkanlığı 
168 300 Bölge Başkanlığı 
299 200 Şubeler ve Şoför 

.600 000 Yekûn 

Veremle savaş muvakkat vazife harcırahı : 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile Hükümeti
miz arasında girişilen ve halen tatbik edilmekte olan anlaşma gereğince 1953 yılından 
beri yapılagelmekte olan umumi B. C. G. aşısı tatibikatma 1961 yılında da 80 ekiple 
devam edileceğinden, personelin yevmiye gündeliklerini ödemek üzere geçen yıl öde
neği aynen teklif olunmuştur. 

66 000 
171 600 
80 000 

679 000 
3 400 

40 
52 
12 

180 

aded 
» 
!» 
» 

Tabib 
Şoför 
Verem tarama ekibi 
Sağlık memuru 
Röntgen cihazlarını tamir için merkezden gönderilecek 
personelin masrafı 

1 00Û 000* Yekûn 

Müfettişler harcırahı : 
Sağlık müesseselerini teftiş ve kontrol eden 47 müfettişin yol masrafı ve yevmiyeleri 
mukabili olarak geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
Aylık Aded Yevmiye Gün Tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

4 
10 
'11 
22 

X 
X 
X 
X 

40 
40 
40 
35 
47 

X 
X 
X 
X 
X 

240 
240 
240 
240 

1 000 

' 
= 
= 
= 
= 

38 400 
•96 000 

105 600 
184 800 
47 000 

Yekûn 471 800 

Yabancı memleketler harcırahı : 
Yabancı memleketlerdeki yenilikleri tetkik «dip memleketimizdeki Sağlık ve Sosyal 
Yardım Kurumlarında tatbik ederek kurumlarımızın ileri memleketler seviyesine 
çıkarılmasını temin maksadiyle yabancı memleketlere gönderileceklerim yol masrafı ve 
yevmiyeleri mukabili geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle, bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Teknik yardım idaresiyle yapılan ve 6848 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma ge
reğince Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile 
(UNICEF) Bankanlığımız tarafından müştereken yürütülen program ve kurslar için 
Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İdaresi tarafından gönderilecek eksperlerin yev-
miyeleriyle memleket dâhilinde yapacakları seyahatlere ait yol masrafları ve eks
perlere refakat eden yardımcı personelin masrafları mukabili teklif olunmuştur. 
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60 Ana ve çocuk sağlığı muvakkat vazife harcırahı : 
6367 sayılı Karnınla tasdik olunan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile 
akdedilen yardım esas anlaşması ve bu kanunun 2 nci maddesinin vermiş olduğu 
salâhiyete istinaden aynı fonla ak d olunan ana ve çocuk sağlığı tatbikat anlaşması 
gereğince ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde çalışan sıhhi personelin yol masrafı 
ve yevmiyeleri mukabili olarak tekili clunmuştııı*. 

01 Sosyal hizmetler muvakkat vazife harcırahı : 
7355 sayılı Kanunla teşekkül etmiş bulunan Sosyal Hizmetler .Enstitüsünün faali
yetine münhasır olmak üzere yerli .ve yabancı sosyal hizmet mütehassıslarının 
ve diğer vazifelilerin yurt ve şehir içinde yapacakları tetkik gezileri içindir. 

62 Cüzamla savaş muvakkat vazife harcırahı : 
îlmî ve teknik bakımdan cüzam mü-adelesi ince ve kritik bir konu olduğundan, bir 
taraftan bu savaşta çalıştırılacak hıkim ve sağlık memurları gibi personelin özel 
kurumlarda .yetiştirilmesi, diğer taraftan bunların vazife aldıklaıı bölgelerdeki ta
rama ve ilâç tatbik ve dağıtım yapmak üzere sürekli gezilerde bulunmaları dolayı-
siyîe mücadelenin ehemmiyeti nazarı dikkat?, •alınarak ve geçen yıl konmuş bulunan 
50 bin liralık ödeneğin kifayetsiz olduğu sebebiyle fazla ödenek teklif olunmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ucu maddesi gereğince#veirlecek tazminatlar : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince şehir ve kasabaların be
lediye hudutları dışında muayyen bir vazife sahası dâhilinde seyyar olarak, vazife 
gören sağlık memurları, sağlık ko ruyucusu ve sıtma savaş memuru ve köy ebelerine 
verilmekte bulunan tazminatlar mukabili olup, geçen yıl tahsisatına nazaran fazla 
teklif olunmuştur. 

11 Merkez : 
12 Vilâyetler : 

4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun ve 13 . 12 . 1944 
tarihli tedavi talimatnamesi gereğince yatarak ve ayakta tedavi olan memurlara 
tedavi masrafları ve harcırahları karşılığı fazla tahsisat teklif olunmuştur. 

11 Bakanlık otomobil işletme masrafları : 
Bakanlık otomobili işletme masrafı içindir. 

12 Bakanlık otomobili onarma masrafları : 
Makam otomobilinin onarma masrafı içindir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Bakanlık evrakının tevziatında ve diğer hizmetlerde kullanılan 3 vasıtanın işletme 
masrafıdır. 

3 000 Kamyon 
2 250 Motosiklet 
2 000 Otomobil 

7 250 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 

Merkezde mevcut vasıtaların onarma masrafı için teklif olunmuştur. 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinde kullanılan 45 jeep, 9 kamyonet, 1 cankur-
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taran, 21 motosiklet ile 1961 senesinde satmalmacak 20 vasıtanın işletme ve tamir 
masrafıdır. 
Jeep 45X2 500= 112 500 
Kamyonet 9X3 000= 27 000 
Cankurtaran 1X3 500= , 3 500 
Motosiklet 21X1 000= 21 000 
Yeni vasıta 20X1 500= 30 000 
Vasıtalar eski olduğundan = 156 000 

X 
X 
X 
X 

2 500 = 
3 000 = 
2 500 = 
1 000 = 

65 000 
18 000 
5 000 
3 000 

20 000 

350 000 
Trahomla savaş taşıt masrafları : 
Trahom hastane ve dispanserleriyle, köy tedavi evlerinin teftiş ve kontrol hizmetlerin
de kullanılan 37 vasıtanın işletme ve tamir masrafı içindir. 
Jeep 26 
Kamyonet ' 6 
Jeep 2 
Motosiklet 3 
Vasıtalar eski olduğundan 

Yekûn 37 111 000 
Zührevi hastalıklarla savaş taşıt masrafları : 
Zührevi hastalıkar mücadele hizmetinde çalışan 7 vasıtanın işletme ve taımir mas
rafı olarak teklif olunmuştur. 
17 500 7 X 2 500 Jeep 
20 000 Vasıtaların uzun zamandanberi teşkilâtta çalışması neticesi faz.-

la yıpranmış olması sebebiyle 
37 500 fekûn. 
Sıtma 'ile savaş taşıt masrafları : 
Sıtma savaş hizmetinde çalışan 395 vasıta ile 1961 senesinde UNIÖEF tarafından gön
derilecek 68 vasıtanın işletme ve tamir masrafı mukabili olaralk teklif olunmuştur. 
Kamyon 
Kamyonet 
Jeep 
St. Wagon 
Sitroen 
Motosiklet 
Müteferrik ihtiyaçlar karşılığı 

8 X 3 500 = 
268 X 3 000 = 

50 X 2 500 = 
32 X 2 500 = 
27 X 1 500 = 
10 X 1 000 = 

28 000 
804 000 
125 000 
80 000 
40 500 
10 000 
12 500 

Yekûn 1 100 000 
Veremele savaş taşıt masrafları : 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile Hüküme
timiz arasında girişilen ve (halen taöbik edilmekte olup, imzalanan Anlaşma gereğin
ce 1953 yılından beri yapılagelmekte olan umumi B. C. G. aşısı tatbikatında istimal 
olunan 52 vasıtanın işletme masrafıdır. 

52 X 5'000 = 260 000 
Vasıtaların fazla kullanılması sebebiyle 60 000 

320 000 
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47 Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları taşıt masrafları : 
Halen hastaneler, doğum ve çocuk bakımevleri, okullar ve sağlık merkezleri gibi sağ
lık tesislerinde mevcut bulunan 341 vasıta ile 1961 senesinde satmalınacak 41 vasıta
nın işletme ve tamir masrafı mukabili teklif olunmuştur. 

Kamyon 6 X 8 500 = 21 000 
Kamyonet 21 X 3 000 = 63 000 
Jeep 209 X 2 500 = 522 500 
Ambulans 40 X 4 '000 = 160 000 
Cenaze arabası 4 X 4 000 = 16 000 
Kaptıkaçtı Ambulans 2 X 4 0 0 0 = 8 000 
Otobüs , 4 X 3 J500 = 14 000 
St, Wagon Ambulans 10 X 4 000 — 40 000 
Pikap 13 X 3 000 = 39 000 
Vidanjör , 1 Xt 4 000 = 4 000 
Motosiklet 22 X 1 000 = 22 000 
Mikrobüs 12 X 2 500 = 30 000 
1961 senesinde satmalınacak 
vasıtalar 4.1 X 1 500 = 61 500 
Vasıtalar çok eski olduğundan 
bin lira fazla yakıt bedeli 344 X 1 000 = 344 000 

Yekûn 1 345 000 

48 T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi taşıt masrafları : 
Müessesede mevcut iki vasıtanın işletme masrafı için teklif olunmuştur. 

49 Ana ve çocuk sağlığı taşıt masraf1 arı : 
Ana ve çocuk sağlığı merkezlerinde kullanılan 84 vasıta ile 1961 senesinde UNICEF 
tarafrndan verilmesi vadedilen 20 vasıtanın işletme ve tamir masrafıdır. 
St. Wagon, Jeep 34 X 2 500 = 85 000 
Motosiklet 50 X 1 000 = 50 000 

20 X 1. 500 = 30 000 

165 000 
50 Sağlık propagandası taşıt masrafları : 

Halka sıhhi filimler göstermek üzere 1956 yılında UNÎCBF tarafından temin olunan 
sinema vasıtasının işletme masrafı içindir. 

51 Hıfzıssıhha Okulu taşıt masrafları : 
UNÎCBF tarafından verilmiş bulunan beş vasıtanın işletme masrafı için teklif olun
muştur. 
Was -Wagon 1X3 000= 3 000 
Jeep 4X2 500=10 000 

13 000 
52 Cüzamla savaş taşıt masrafları ; 

Cüzam savaşında kullanılmak üzere 1961 senesinde satmalınacak iki vasıtanın iş
letme masrafıdır. T 
Jeep v 2X1 "500=3 000 
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53 Hıfzıssıhha müessesesi Diyarbakır şubesi taşıt masrafları : • ' 
1960 senesinde Malzeme Ofisinden satın alman bir vasıtanın işletme masrafı muka
bilidir. 

403 Temsil masrafları : 
Bakanlık makamı tarafından merkezde ve illerde yerli ve yabancı misafirlere verile
cek ziyafet ve ağırlamalar ve diğer müteferrik masraflar içindir. 

405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi tatbik masrafları : 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi mucibince piyasadan satmalınacak müstahzar
lar bedeli için olup' geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

408 10 Yüksek Sağlık Şûrası azaları huzur ücreti : 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 13 ncü maddesi mucibince yılda üç defa 
toplanmakta bulunan Şûra azalarına aynı kanunun 16 ncı maddesi mucibince veril
mekte olan huzur ücretleri olup, geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

9X500X3=13 500 Ankara haricinden gelenlere 
4 X 3 0 0 X 3 = 3 600 Bakanlıktan iltihak edenlere 

1 900 Müteferrik 

19 000 Yekûn 

20 Kodeks Komisyonu azaları huzur ücreti : 
Türk kodeksi hakkındaki 3/Mart/1926 tarihli ve 767 sayılı Kanunun ikinci maddesi 
mucibince Türk kadeksini tertip ve hazırlamakla mükellef olmak üzere teşkil olunan 
komisyon azalarına aynı kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek huzur ücreti kar
şılığıdır. 
750X15=11 250 

30 Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi azaları huzur ücreti : ~ ' 
7355 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi mucibince Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi 
azalarına her toplantı devresine mahsus olmak üzere bir hakkı huzur verilmektedir. 
Konseye 25 âza iştirak edeceğinden geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
25X300=7 500 - . • 

415 Sağlık müzeleri umumi masrafları : 
Ankara, İstanbul, îzmir, Türzurum, Gazianteb, Trabzon ve Konya sağlık müzeleri faali
yet halindedir. Halka sağlık bilgisi vermesi bakımından çok faydalı bulunan bu tesisle
rin her türlü masrafları mukabili olarak geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

416 10 Sağlık memurları okulları : 
Okul, sağlık teşkilâtında çalışan hekimlerin nezareti altında.yardımcı hizmet'görebile
cek sağlık memurlarını yetiştirmektedir. Birinci derecede orta uzmanlık okuludur ve 3 
yıllıktır; geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. • 
145X500X120= 87 000 3 ncü sınıf 
405X500X270=546 750 1 ve 2 nci sınıflar , . ' • ; > ' ; , . > 
145X500X150= 108 750 1 ner sınıf 
60X350X350= 73 500 Personel ' • 
8X400X335= 10 720 Nöbetçi öğretmen ve yardımcı öğretmenler 

550 X 10 X 9 = 49 500 Harçlık 
. • ; . ' . 145X250= 36 250 Çanta bedeli - „ . . . -

905 750 
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Yatılı Ebe Okulu ve Yurdu : 
Istanbuul'da-nıevcut Ebe Yurduna ilâveten Ankara Doğum ve Çocuk Bakım Evi yanın
da yeniden inşa edilen binada 1960 senesinde okul faaliyete geçmiştir. Ebe Okulu ve 
Yurdu için geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

11X500X335= 18 425 
89X500X335=149 075 

3X350X350= 3 675 
11X100X ' 7 = 7 700 
14 X 60 X 1 2 = 10 800 
75 X 40 X 1 2 = 36 000 

Ebe Yurdu 

3 ncü sınıf 
1 ve 2 nci sınıflar 
Personel 
3 ncü sınıf harçlık 
2 nci sınıf harçlık 
1 nci sınıf harçlık 

225 675 

13X500X3-35= 21 775 
47X500X335= 78 725 
30X500X150= 22 500 
13X100X 7 = 9 100 
47 X 60 X 12= 33 840 
30X 40X 5 = 6 000 
30X750 = 22 500 
15X350X350= 18 875 

Yekûn 

Ankara Ebe Okuh 

3 ncü sınıf 
2 nci sınıf 
1 nci sınıf 
3 ncü sınıf harçlığı 
2 nci sınıf harçlığı 
1 nci sınıf harçlığı 
Tesis 
Personel 

213 315 Yekûn 

Hıfzıssıhha Okulu : 
Yeni bir programla tedris faaliyetine başlıyan okulun umumi masrafları için geçen yıl 
ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
Cüzamla, savaş umumi masrafları : 
Geçen yıl açılmış bulunan 3 cüzam savaş dispanserine ilâveten. (Kars, Ağrı ve Van) 
bu yıl da Erzurum, Maraş ve Muş vilâyetlerinde 3,yeni dispanser anılacaktır. Geçen 
yıl açılanlarla bu yıl açılacak dispanserlerin tesis, teçhiz ve idame masraflariyle 
cüzamlıların tedavilerinde kullanılacak ilâç ve bu ilâçların tatbikinde, yarıyacak sıh-hi 
malzemenin satmalma masrafı da buradan tediye: olunacaktır. 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinin mûtat faaliyetlerinin yürütülmesi ve ge
rekse her hangi bir zamanda zuhur edecek salgınlarla icabettiği şekilde mücadelenin 
devamı içlin geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
Trahomla savaş umumi masrafları : 
Memleketimizde trahom hastalığının tamamen izalesi gayesine matuf olarak Dünya 
Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF ile Hükümetimiz arasında bir sözleşme akdedilmiş ölup> 
mezkûr teşekküllerin iş birliği ile müştereken hazırlanan mücadele plânının tatbi
kine 1957 senesinden itibaren başlanmıştır. Halen bu plân beş vilâyette yürütülmekte
dir. Müspet neticeleri elde edilmekte olan bu plân, 1961 yılında daha da genişletile
cektir. Geçen yıl ödeneğine 100 000 lira ilâvesiyle teklif olunmuştur. 
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Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları : 
Mevcut 11 frengi mücadele teşkilâtiyle 18 deri ve tenasül hastalıkları dispanserlerinin 
1961 senesinde faaliyetlerine devamı için ö'denek teklif olunmuştur. 
Sııtma ile savaş umumi masrafları : 
Yurdumuzda bidayette sıtma mücadelesi olarak başlıyan ve 1957 yılından beri de eradi
kasyon olarak devam etmekte bulunan sıtma eradikasyon, programında, Dünya Sağlık 
Teşkilâtı ve UNÎCEF ile Bakanlığımız arasında 18 . 4 . 1959 tarihinde imzalanan proto
kolle geniş çapta değişiklik yapılmış ve kabul edilen yeni esaslar dairesinde teşkilâtın 
genişletilmesine ve çalışma sistemine yeni veçhe verilmesine zaruret hâsıl olmuştur. Hiz
metin lâyıkiyle yürütülebilmesi, için âzami tasarrufa riayet şartiyle, 1960 yılında oldu-' 
ğu gibi 1961 yılında da aşağıda müfredata göre ödenek teklif olunmuştur. 
4 000 000 Amele yevmiyeleri ve tatlbikat masrafları ' 

200 000 Kırtasiye masrafları 
900 000 Kira, mahrukat ve sair müteferrik masraflar 
400 000 Dahilî nakliye masrafları 

5 500 000 Yekûn. 

Veremle savaş umumi masrafları : v 

Mevcut verem savaş dispanserleriyle 5368 sayılı Verem Savaş Kanununun tahmil etmiş 
olduğu vecibeleri yerine getirnıek üzere ödenek teklif olunmuştur. 
Mevcut 67 verem mücadele dispanserleri 67 X 30 000 
Mevcut 30 sağlık merkezi verem savaşı şubesi 30 X 10 000 
Seyyar verem tarama ekipleri masrafları 
1961 senesinde satmalmacak 20 aded seyyar röntgen cihazı 
Röntgen filimi, ilâç ve sair malzeme 
B. C. G. aşısı tatbik masrafları 
îstanlbul Milletlerarası Verem Savaş Tekâmül Merkezi 
Ulusal Verem Savaş Derneğine 
5368 sayılı Veremle Savaş Kanunu gereğince yapılacak masraflar 

Yekûn 10 000 000 
.10 Devlet hastaneleri : 

Umumi yataklar : 
18 323 Mevcut yataklar 

655 1961 de yeniden tesis edilecek yatak 
300 1961 de ilâve olunacak yatak 

2 010 000 
300 000 
290 000 

4 000 000 
550 000 
500 000 
350 000 
500 000 

1 500 000 

19 278 Yekûn 

Verem yatakları 
10 000 Mevcut yatak 

100 1961 de yeniden tesis edilecek yatak 
150 1961 de ilâve yatak 

10 250 Yekûn 
Talebe : 

950 1960 da mevcut talebe 
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Personel 

Umumî hasta yatakları 

18 323X650X 365 = 
655X650X 180 = 
300X650X? 365 = 

655X3 000 = 
300X1 000 = 

875 1960 da mevcut hemşire yardımcısı namzedi 
8 210 1960 da mevcut personel . . ' 

77 Yeni tesis ve ilâve personel . 
r 

9 162 Yekûn 
>-

43 471 317 
766 350 
711 750 

1 965 000 
, 300 000 

Mevcut yataklar 
Yeni tesis yatak 
İlâve yatak 
Yeni yatak tesis 
ilâve yatak tesis 

47 214 417 Yekim 

Verem yatakları : 

10 000X750X 365 
100 X 750 X 180 
150X750X 365 

100X3 000 
150X1 000 

27 375 000 
135 000 
410 625 
300 000 
150 000 

Mevcut yataklar 
Yeni tesis yatak 
ilâve yatak 
Yatak tesis 
ilâve yatak tesis 

6 '. 
950X500X 
131X100X 
113X 60X 
135X 50X 
571X 40X 

365'= 
7 = 

12 = 
12 = 
12 = 

28 370 625 

1 733 750 
91 700 
81 360 
81 000 
274 000 

Yekûn 

Mevcut talebe 
4 ncü sınıf hardık 
3 ncü sınıf harçlık 
2* nci sınıf harçlık 
1 nci sınıf harçlık 

2 261 810 Yekûn 

Personel: 

875 X 350 X 365 
8 210X 350 X 365 

77 X 350 X 365 
77X 750 

Müteferrik masraflar: 

1 338 X 400 X 365 
131X 40p X 365 
131X 400 X 365 
84 X 400 X 365 

.~i.ll? 

1 117 812 
10 488 275 

98 367 
57 750 

11 762 204 

1 953 480 
191 260 
191 260 
• 122 640 

Hemşire yardımcı namzedi 
Mevcut personel 
Yeni personel iaşe 
Personel tesis 

Yekûn 

Mevcut ebe ve hemşire iaşe masrafı 
Nöbetçi tabipler 101 Devlet, 30 verem 
Nö'betçi memurlar iaşesi 
Hastaneler Talimatnamesinin 246 ncı maddesine 
göre servis nöbeti tutan mütehassıslar 

http://~i.ll
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625 X 
30 X 

400 X 
400X 

365 = 
305 = 

912 500 
43 800 

150 000 

Asli ve fahrî asistanlar 
Lâlboratuvarlarda staj ve hizmet gören lâ'borâ-
tuvar sağlık memurları 
Yüksek Hemşire Okulu tesisi 

3 564 940 Yekûn 

Kiralar : (354 903) 
Üâç ve tıbbi malzeme : (15 600 000) 

Genel toplam 

47 214 417 Umumi hasta yatakları 
28 370 625 Verem yatakları 
2 261 810 Talebe 

11 762 204 Personel 
3 564 940 Müteferrik 

354 903 Kira 
15 600 000 tlâc ve (malzeme 

109 128 899 Yekûn 

20 Muayene ve tedavi everi : 
Kazalarda mevcut 185 muayene ve tedavi evleri, sağlık merkezi bulunmıyan kaza
larda faaliyet göstermektedir. 

1 8 5 X I 250 = 231 250 
Kira 68 750 

30 
geçen 

Yekûn 300 000 

Kuduz tedavi müesseseleri : 
İstanbul, İzmir ve Elâzığ'da mevcut üç müessesenin bir yıllık ihtiyaçları için 
yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

Mevcut yataklar 
Pernonel 
Nöbetçi memurlar 
Hayvan satmalma, iaşe ve aşı imalinde kullanı
lacak diğer malzeme satımalmması 

80X 
25 X 

5X 

650X 
350 X 
400 X 

365 — 
365 = 
365 — 

189 800 
. 31 937 

7 300 
38 138 

40 Sağlık merkezleri : / 

3 087 X 650 X 365 
2 068 X 350 X 365 

452 X 400 X 365 
" 200X 650X 180 

80X 350X 180 
200X3 000 

80X 750 

267 175 

7 323 907 
2 641 870 

659 920 
234 000 

50 400 
600 000 

60 000 

Yekûn 

1960 da mevcut 300 sağlık merkezi 
Mevcut personel 
Ebe - Hemşire ve yardımcı 
1961 de yeniden tesis olunacak 10 sağlılk merkezi 
Personel 
Yatak tesisi 
Personel tesisi 

11 570 097 Yekûn 
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Müteferrik masraflar 

250 000 

405 X 400 X 45 = 

Dünya Sağlık Teşkilâtiyle varılan anlaşmaya 
göre 1961 yılında açılacak 12 ana ve çocuk sağ
lığı şubesiyle 100 koy istasyonu için 

01 985 Kiralar 
500 000 Birleşmiş Milletler CAEE ve sair dermekler ta

rafından hibe edilen malzemenin sevk masrafı 
72 900 Tatil aylarında staja tâbi sağlık memurları oku-

680 500 

lu talebelerinin iaşe masrafları (27 
rih ve 3317 sayılı Bakanlık emri) 
Tesis masrafı 

5 . 1955 ta-

1 564 385 Yekûn 

icmal 

11 570 097 
1 564 385 

13 134 482 

Doğum ve Çocuk Bakım evleri 
1 600X650X365= 3 796 000 

900X250X365= 821 250 
698X350X365= 891 695 
750X500X365= 1 368 750 
750X500X180= 675 000 

1960 da mevcut yatak 
1960 da mevcut bebek yatağı 
Personel 
Köy Ebe Okulu 1 nci sınıf 
Köy Ebe Okulu 2 nci sınıf 

7 552 695 Yekûn 

Müteferrik masraflar 

Hemşire ve ebe iaşe 
Asistanlar 
Nöbetçi tabipler 
Nöbetçi memurlar 
Talebelere harçlık birinci sene 
İkinci sene harçlığı 
4459 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre beher tale
beye ödenecek 60 lira teçhizat bedeli 
6753 sayılı Kanun gereğince tatbikata çağırılacak köy 
ebelori iaşe masrafı 

672 400 Yekûn 

Hükümet tabiplikleri için alınacak tıp aletleri ve malzemeleri : . 
Hükümet tabiplerinin âcil tedavi ve tıbbi müdahale hizmetlerinde kullanılmak üzere 
satmalmacak alât, cihaz ve ilâç bedeli olup geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
Ana ve çocuk sağlığı merkezleri umumi masrafları : 
Faaliyetlerine devam etmekte bulunan ana ve çocuk sağlığı merkezlerine ilâveten 1961 

75X400X365= 
75X400X365= 
"20X400X365= 
20X400X365= 
750 X 10 X 12= 
750 X 10 X 6= 
750X 60 = 

300X400X180= 

109 500 
109 500 
29 200 
29 200 
90 000 
44 000 
45 000 

216 000 
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yılında yeniden hizmete girecek 8 ana ve çocuk sağlığı merkeziyle 12 ana ve çocuk 
sağlığı şubesi ve 100 köy istasyonu dâhil olduğu halde ödenek fazla teklif olunmuştur. 
T. C. Refik Saydam : 
Diyarbakır Şubesi : ! 
Adana Şubesi : 
Halk hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve inkişaflarına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye 
yarıyacak sıhhi ve fennî araştırmaları ve incelemeleri yapmak, Bakanlıkça nevileri tâ
yin olunan serum ve aşıları ve sair biyoloji ve kimya maddelerini hazırlamak üzere 
kurulmuş bulunan müessesenin kendisine tahmil olunan vazifeleri ifa edebilmesi için 
teklif olunmuştur. 
Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Sosyal Hizmet Akademisi ve okulu ve mer'kezi umumî  A 

masrafları : 
7355 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan müessesenin kendisine tahmil etmiş bulun
duğu vazifeleri ifa edebilmesi için geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
1953 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat : 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Halen 1 000 burslu talebe, îzmir, istanbul ve Ankara Tıp. fakülteleriyle İstanbul 
Eczacı ve Dişçi okullarında Bakanlık hesabına tahsil görmektedir. 1961 senesinde 200 
burs kadrosu alınması zarureti görülmüş ve buna ait ödenek de teklif olunmuştur. 

1 000 X 175 X 12 == 2 100 000 Mevcut burslu 
1 000 X 50 = 50 000 Kaydiye ve sair masraflar 

200 X 175 X 12 = 420 000 Yeni alınacak burslar 
200 X 50 == 10 000 Kaydiye ve saire 

Yekûn 2 580 000 
Satmalma ve abone : 
Tıp alemindeki neşriyatı takibetmek, kitap, dergi, gazete ve broşürlere abone ol
mak üzere teklif olunmuştur. 
Başka her çeşit masraflar : • 
1961 senesinde tabolunacak Türk Kodeksi, tıp lügati, broşür, sıhhi afişler ve sağlık 
dergisi ile diğer muhtelif hizmetlerin ifası için fazla ödenek teklif olunmuştur. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı-
rahlariyle başka» her çeşit masraftan : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin aylık fark-
lariyle yol masrafları için teklif o'unmuştur. 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : • . . 
'Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları olup, geçen sene ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
Kurum ve derneklere katılma payı: 
1 — Dünya Sağlık Teşklâtmnı işaiüna göre 1961 senesinde iştirak hissesi olarak 
102 170 Amerikan doları mukabili 924 130 Türk lirası, 
2 — Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) e iştirak hissesi ola
rak geçen senenin aynı 1.750 000 Türk lirası, 
3 — Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin âzası bulunduğu Milletler
arası Biyolojik Standardizasyon Oemiyetine aidatı 11 000 Belçika frangı mukabili 
2 000 lira, 
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4 — Sosyal Hizmetler Enstitüsünün Milletlerarası Sosyal Güvenlik Teşkilâtına ka
tılma payı 10 000 Türk lirası. 

924 130 Dünya Sağlık Teşkilâtına iştirak hissesi 102 170 dolar 
1 750 000 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) 

2 000 Biyoloji Standardizasyon Cemiyetine âza aidatı 
10 000 Milletlerarası Sosyal Güvenlik Teşkilâtına katılma payı 

2 686 130 Yekûn 

20 Kongre ve konferansara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Dünya Sağlık Teşkilâtının Umumi Heyet ve Avrupa Bölge Komitesi toplantılarına 
1960 senesinden itibaren üç sene müddetle seçilmiş olduğumuz Birleşmiş Milletler 
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) in senede iki defa yapılacak İdare Konseyi top
lantılarına ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve başka masrafları içindir. 

30 UNICEF'in göndereceği DDT 'bedeliyle motorlu nakil vasıtaları montaj masrafları 
karşılığı olarak yapılacak ödemeler: 
1 — Dünya Sağlık Teşkilâtı ve TJNİCEF ile Bakanlığımız arasında yapılan anlaşma 
gereğince tesbit olunan beş senelik Sıtma Eradikasyonu programı için lüzumlu 
olup, UNICEF tarafından temin edilecek DDT nin bedeli olan 217 700 dolar muka
bili 1 969 300 lira, 
2 — Türkiye Sıtma Eradikasyon programının 1962 yılı DDT ihtiyacı % 10 ihtiyatı 
ile birlikte 1 071 ton olarak hesaplanmıştır. UNICEF 1962 yılı için Sıtma Eradi
kasyonu programına 750 bin dolar tahsis etmektedir. Son defa UNICEF temsilcili
ği ile yapılan temasta, UNICEF'in bu meblâğ ile sıtma ilâçları, taşıtlar ve saire-
den başka ancak 437,5 ton DDT verilebileceği öğrenilmiştir. İhtiyaç 1 071 ton ol
duğuna göre, Hükümetimizin 1962 senesi için temin mecburiyetinde olduğu DDT 
miktarı 633,5 tondur. Bu miktar DDT bedeli döviz olarak UNICEF'e devredildi
ği takdirde DDT nin Türkiye Hükümeti adına ve UNICEF'in Birleşmiş Milletlerin 
bir hayır teşekkülü olarak faydalandığı çeşitli tenzilâtlardan istifade suretiyle teda
rik olunabileceği ve zamanında Türkiye'ye gönderileceği ifade olunmuştur. 633,5 
ton DDT nin bedeli beher ton 622 dolardan 394 037 dolar mukabili 3 564 065 li~ 
radır. 

200 000 Nakil vasıtaları montaj masrafı 
1 969 300 350 ton D. D. T. bedeli 217 700 dolar, 
3 564 065 633,5 ton D. D. T. bedeli 394 037 dolar. 

5 733 365 Yekûn 

10 Millî Türk Tıp Kongresi : 
İki senede bir toplanmakta bulunan kongre. 1961 senesinde toplanamayacağından 
ödenek teklif olunmamıştır. 

20 İç kongreler : 
Her sene Ankara ve IstanbuFda çeşitli Tıp Cemiyetleri tarafından kongreler tertib-
edilmekted'ir. Kongrelerin çeşitli masraflarına iştirak maksadiyle teklif olunmuştur. 

30 Klimatoloji - Hidroloji Kongresi : 
Bir defaya mahsus olmak üzere konulmuş bulunan tahsisat bütçeden çıkarılmıştır. 
Kurs masrafları : 
1961 senesinde kursa tâbi tutulacak personelin yol masrafı ve yevmiyeleri mukabili 
teklif olunmuştur. 
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501 Geçen yıl borçları : 
502 10,20 Eski yıllar borçları : 

Tahakkuk edecek borç miktarı malûm olmamakla beraber ilerde- zuhuru muhtemel 
borçları tediye etmek üzere geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

601 Readaptasyon müesseseleri tesis ve işleftne masrafları : 
Hiçbir iş bilmiyene bir iş öğretmek, yahut sıhhi sebeplerle eski işini, göremiyecek 
olana yeni bir iş öğretme^ üzere kurulan müesseselerin masrafları mukabili teklif 
olunmuştur. 

603 özel kurum ve dernekler : • ' • *"" -.*,***,*-, 
Sosyal yardım hizmetleri ifa eden ve yardım talebinde bulunan özel kurum ve der-' 
neklere yardım olmak üzere_ geçen sene kabul olunan ödenek aynen teklif olunmuş
tur. 

604 Kan Bankası mütedavil sermayesine yardım : v 

6266 sayılı Kanun gereğince kurulmuş bulunan Kan Bankasının 2 milyon liraya iblâğ 
olunacak sermayesine ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

605 , Dünya Sağlık Teşkilâtının iş birliği ile 1961 senesinde İstanbul'da toplanacak Lepra 
Kongresi masrafları için Cüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım : 
1961 senesinde İstanbul'da toplanmasına karar verilen Lepra Kongresi Cüzam Savaş 
ve Araştırma Derneğine bu kongrenin masrafları için yeniden açılan tertibe ödenek 
teklif olunmuştur. 

606 Cüzam Savaş ve Araştırma Derneğine yardım : 
Cüzam Araştırma ve Eğitim Enstitüsü kurulması faydalı ve zaruri görülerek Cüzam 
Savaş ve Araştırma Derneğine yardım yapılmak suretiyle bu müessesenin tesisi uygun 
görülerek teklif yapılmıştır. 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere yapı
lacak yardımlar : 
6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi mucibince kurulan birliklere tediye olunacak işti
rak hissesi karşılığı 693 354 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

615 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma Derneği
ne yardım (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere): 
Bakanlık merkezinde çalışan memur ve müstahdemlere ucuz ve sıcak Öğle yemeği ve
rilmek üzere yeniden açılan tertibe ödenek teklif olunmuştur. 

616 Amerikan Çare Teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda yardımı dölayısiyle Türkiye'
de yapacakları idari ve her türlü masraflar karşılığa olarak Merkez Bankasındaki 
Care'nin Fon hesabına yardım : 
ÇARE Teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda yardımı dölayısiyle Türkiye'de yapa
cakları masraflara karşılık olmak üzere Merkez Bankasındaki hesabına tediye oluna
caktır. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : * • 
Bakanlığımıza bağlı hastaneler, doğum ve çocuk bakımevleri, dispanserler, muayene 
ve tedavievleri, hıfzıssıhha ve kuduz tedavi müesseseleri, sağlık müdürlükleri gibi çe
şitli müessese binalarının onarımı için geçen yıl tahsisatı aynen teklif olunmuştur. 

711 Motorlu vasıtalar tamir atelyesi umumi masrafları : 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF'le yapılan anlaşma gereğince sıtma, ana ve çocuk 
sağlığı, trahom ^ş verem mücadeleleri mevzularında çalıştırılmak üzere nakil vasıtası 
verilmiştir. Bu vasıtaların tamir ve iyi bir şekilde çalışması için Ankara'da bir tamir 
atelyesi tesis olunmuştur. Kurulan atelyenin umumi masraflarını karşılamak üzere ye
niden açılan tertibe ödenek teklif olunmuştur. ' 
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istimlâk bedeli : 
Mevcut hastane ve sair müesseselerin içinde kalan ve inkişaf sahaları dâhiline giren ve 
istimlakine zaruret görülen muhtelif arsa ve binaların istimlâki için teklif olunmuştur. 
Hastane, hemşire okulları ve sağlık merkezi yaptırmak üzere teşekkül etmiş müteşebbis 
derneklere yardım : 
Muhtelif dernekler tarafından yaptırılmakta bulunan hastane, hemşire okulu ve sağlık 
merkezleri inşaatlarına yardım olmak üzere teklif olunmuştur. 
Sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıt karşılığı (Maliye Bakanlığı bütçesine) : 
Sağlık müesseselerine 1961 senesinde .satmalmacak 63 vasıta için geçen yıl ödeneği ay
nen teklif olunmuştur. 
Aded 

(Sağlık merkezleri için) 
(Sağlık memurları okulu için) 
(Hastaneler için) 
(Hastaneler için) 
(Cüzam savaşı için) 
(Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesi için) 

63 

GÜMBÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Bakan ödeneği : 
Geçen yılın aynıdır. 
Merkez memurları maaşı : 
Geçen yıla nazaran 500 000 lira fazlasiyle 3 100 000 lira konulmuştur. Bu ödeneğin 
2 519 400 lirası Teşkilât Kanunu ve tadillerine göre mevcut 316 memurun bir yıllık 
•maaş tutarına, geri kalan, 80 600 lirası da 4598 sayılı Kanunun gereğince bulun
dukları kadrolarda bir ve iki üst derece maaş alanların farklarına ve 500 000 lirası 
da yapılacak zamlar karşılığıdır. 
Vilâyetler memurları maaşı : 
Geçen yılın 3 250 000 lira fazlasiyle 20 250 000 lira konulmuştur. Buriun 16 001 400 
lirası Teşkilât Kanunu ve tadillerine göre mevcut 3 060 memurun bir yıllık maaş 
tutarına, 998 600 lirası bir ve iki üst derece aylığı farklarına, 3 250 000 lirası da 
yapılacak zamlara ^aittir. 
Merkez memurları açık maaşı : 
Tertibin devamı için geçen yılki gibi 1 lira konulmuştur. 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Halen Bakanlık emrinde olup da hizmet müddetlerine göre açık aylığı alacak olan 
memurların aylıkları için 4 248 lira eksiği ile 4 452 lira konulmuştur. 
Merkez hizmetlileri ücreti : ? 

Geçen yıla nazaran 81 400 lira fazlasiyle 535 600 l i r i konulmuştur. Bu fazlalığın 
11 4Q0 lirası 203 (Geçici hizmetliler) faslına dâhil bir aded 800 lira ücretli dil bilir 

20 Arazi binek 
1 Otobüs 

10 Pikap 
10 Ambulans 
2 Arazi binek 

20 Arazi binek 
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daktilonun 950 lira ücretle (D) cetveline alınmış olmasından ve 70 000 lirası da zam 
'karşılığından ileri gelmiştir- . 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran 352 000 lira fazlasiyle 1 654 200 lira konulmuştur. Bu fazlalığın 
22 000 lirası 1960 (D) cetveline dâhil hizmetlilerden 13 adedinin tahsisatı bütçeye 7 
aylık konulmuştu. Bu yıl bunların tahsisatlarının bir yıllık olarak konulmasından, 
69 600 lirası (D) cetveline dâhil, 10 gemi adamı ücretlerinin tasarrufla karşılanması 
gayesiyle tahsisatları bütçeye hiç konulmadığından bu yıl tam hesabedilmiş olmasın
dan, 110 400 lirası da 1961 yılında hizmete girecek 4 aded karakol motörü için 350 -
800 lira ücretli 16 gemi adamı kadrosunun ilâve edilmesinden, 150 000 lirası da yapı
lacak zam karşılığıdır. 
Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yıla nazaran 9 600 lira eksiği ile 96 000 lira konulmuştur. Bu eksiklik, 800 li
ra ücretli dil bilir daktilo kadrosunun (D) cetveline geçirilmesinden ileri gelmiştir. 
Merkez memurları çocuk zammı: 
Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Bu tertiplere, zama müstahak çocuk adedi geçen ve eski yıllar tediyatı göz önünde 
bulundurularak geçen yıl tahsisatlarının aynen konulması icabetmiştir: 
Merkez memurları doğum yardımı : 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Merkez memurları ölüm yardımı : 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Bu tertiplere de geçen ve eski yıllar tediyatına nazaran 1960 tahsisatlarının aynen ko-

~ nulması icabetmiştir. 
Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek mahallerde bulunan memurlarda değişiklik olmadığından geçen yıl tahsi
satı aynen konulmuştur. . , 
Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâ
fatı : 
1961 yılında yabancı dil imtihanına girmesi muhtemel memurun mükâfatını karşılamak 
üzere geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 
5434- sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konulan tahsisatın % 6,5-üzerinden hesaplanarak tahsisat ko
nulmuştur. ' 
Temsil tahsisatı : ' " ' -
Geçen yılki gibi 4 200 lira konulmuştur. 
4367, 6706 ve 7046 sayılı kanunlar gereğince verilecek er tayını : 
Evvelki yıllardaki sarfiyat nazara alınarak 1617 muhafaza ve muamele sınıfı memurla-
riyle 131 gemi adamı için geçen yılın aynı olarak 1 549 800 lira konulmuştur. 
6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat : 
Geçen yılki gibi 10 000 lira konulmuştur. 
6410 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
Kasa tazminatı almaya müstehak 120 memur için gsçen. yılki gibi 76 765 lira konulmuş
tur. 
1615 sayılı Kanun gereğince ödenecek yemeklik bedeli : 
Bu yıl (D) cetveline eklenen 16 personelle birlikte yekûnu 331 e baliğ olan gemi 
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adamlarının yıllık yemeklik badeli için eski yıllar sarfiyatı da nazara alınarak yine 
geçen yılki gibi 10 000 lira konulmuştur. 

10 Merkez kırtasiyesi : 
Geçen yılın aynı olarak 10 000' Jira konulmuştur. 

20 Merkez döşemesi : ' 
Geçen yıla nazaran 3 000 lira eksiğiyle 5 000 lira konulmuştur. 

30 Merkez demirbaşı : 
Geçen yılki gibi 25 000 lira konulmuştur. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak geçen yılki gibi 30 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

50 Merkez aydınlatması : 
Geçen ve eski yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak 7 000 lira artırılması i'îab-
etmiştir. 

60 Merkez ısıtması : 
Mî&afaza ve muhasebe müdürlüklerinin işgal ettikleri kısımların teshin masrafla
r a iştirak edebilmek üzere 5 000 lira artırılmıştır. 

J0 Vilâyetler kırtasiyesi : 
Daha evvelki yılların normal kırtasiye sarfiyatı nazara alınarak geçen yılki gibi 
70 000 lira konulmuştur. 

20 Vilâyetler döşemesi : 
Gümrük ve Muhafaza teşkilâtının çok zaruri olan ihtiyaçlarını karşılamak gaye
siyle ve Esenboğa Gümrük binasının tefrişi ve diğer ihtiyaçların karşılanabilmesi 
için geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

30 Vilâyetler demirbaşı : 
G.eçen yıla nazaran 15 000 lira eksiğiyle 65 000 lira konulmuştur. 

40 Vilâyetler öteberi masraf lan : -
Gümrükler için çeşitli boyda bayrak alımı, içme ve şâhir suyu, binaların temizlik masraf-. 
lan, ilânlar ve diğer öteberi formülüne göre devamlı hizmetlerin ifası için geçen yılın 
aynı olarak 100 000 lira konulmuştur. 

50 Vilâyetler aydınlaıtması : 
Esıki yıllar sarfiyatına göre geçen yılki gibi 70 000 lira (konulmuştur. 

00 Vilâyetler ısıtması : 
Mûtat ve normal ısıtma masraflarını karşılamak için geçen yılki gibi 180 000 lira ko
nulmuştur. „ 

11 Basılı kâğıtlar. ve defterler : 
Geçen yılki gibi 150 000 lira konulmuştur. 

13 5383 sayılı Kanunun 153 ncü maddesine göre basılacak kâğıtlar masrafları : 
Geçen yılki gibi 200 000 lira konulmuştur. ) 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıla nazaran 2 500 lira eksiğiyle 35 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen yıla nazaran 25 000 lira eksiğiyle 150 000 lira konulmuştur. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Paralı 21 telefon için geçen yılki gibi 65 000 lira konulmuştur. 

22 Vilâyetler telefon masrafları :• . 
Geçen ypl yapılması ieabeden santral tesisleri için o yıl bütçesine ilâve edilen tahsi
satla mezkûr işler görülmüş olduğundan gümrük ve muhafaza teşkilatındaki 106 te 
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lefonun normal konuşma ve bakım ücreti için geçen yıla nazaran 1120 000 lira eksiğiy
le 100 000 lira konulmuştur. 
Vilâyetler kira bedeli : 
250 000 lira yıllık kirası geçen yıl bütçesine dâhil bulunan Salıpazarındaki ambarın 
tutulmasından vazgeçilmiş olduğundan bu miktar eksiğiyle 110 000 lira konulmuştur. 
Giyecekler : 
5383 sayılı Kanunun 130 ncu maddesi gereğince kiydirilen 266 muayene memuru ve 
366 kolcunun ve müstahdemlerin melbusatı için geçen yılın ayna olarak 300 000 lira 
konulmuştur. 

10 Daimî vazife harcırahı •. ' ' 
Eski yıllar sarfiyatı nazara alınarak normal tâyin ve tahviller için geçen yılki gibi 
375 000 lira konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Hudut gümrüklerinden geçen trenlerle Çanakkale Boğazından geçen gemilere daha 
fazla memur tefriki icabettiği cihetle geçen yıla nazaran 22-000 lira fazlasiyle 160 000 
lira konulmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı : 
330 günlük turneye göre 44 müfettiş ve müfettiş muavininin yevmiye ve yol masraf
larını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatından 23* 750 lira eksiğiyle 600 000 lira ko
nulmuştur. 

40 Yabancı memleketler harcırahı : 
Yabancı memleketler gümrüklerinde ilgili mevzular üzerinde tetkiklerde bulunmak 
üzere gönderilecek 4 müfettiş ve memurun* 280 günlük yevmiyeleri ile gidiş, dönüş 
yol masraflarının 212 000 lira ile karşılanabileceği hesaplandığından geçen yıla nazaran 
50 000 lira eksiğiyle tahsisat konulmuştur. 

81 Merkez kontrolörleri harcırahı : • 
270 günlük turne nazara alınarak 4 kontrolörün yevmiye ve yol masrafları için geçen 
yılki gibi 45 800 lira konulmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : , 
1960 bütçesiyle bu tertibe 40 000 lira konulmuştu, 25 000 lirası 50 sayılı Kanunla 
tenzil edilmiş geri kalan kısmından da sarfiyat yapılmamış olmasından tertibin muha
fazası için 1 lira konulmuştur. 

11 Merkez memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
Merkez teşkilatındaki memurların tedavi ücretleri ve harcırahlariyle hastanelerce ha
riçten tedarikine lüzum gösterilen ilâç paralarını karşılamak için geçen yılki gibi 
25 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
Vilâyetler teşkilatındaki memurların tedavi ücretleri ve harcırahlariyle hastanelerce 
hariçten tedarikine lüzum gösterilen ilâç paralarım karşılamak için geçen yılki gibi 
130 000 lira konulmuştur. 

11 Bakanlık otomobili işletme masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira konulmuştur. 

12 Bakanlık otomobili tamir masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira konulmuştur. 

21 Merkez nakil vasıtaları işletme masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 1 000 lira konulmuştur. 
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22 Merkez taşıtları tamir masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 1 000 lira konulmuştur. 

31 Vilâyetler kara ve deniz taşıtları işletme masrafları : 
43 parçadan ibaret motorlu deniz taşıtları ile 37 aded kara taşıtının daha fazla tasar
rufa riayet edilmek suretiyle kullanılması mümkün olacağı düşünülerek geçen yıla 
nazaran 45 000 lira eksiğiyle 275 000 lira konulmuştur. 

32 Vilâyetler kara ve deniz taşıtları tamir masrafları : 
Kara ve deniz taşıtlarının daha evvelki yıllardaki tamir masrafları göz önünde bu
lundurularak geçen yılki • gibi 400 000 lira konulmuştur. 

403 Temsil masrafları : 
Tahsisatın büyük bir kısmı derneklere yardım için kullanılan bu tertibe ,geçen yıl'kî 
gibi 7 500 lira konulmuştur. 

406 Haber alma masrafları : 
Lüzumunda harcanmak üzere geçen yılki gibi 25 000 lira konulmuştur. 

407 20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
6846 sayılı Kanunla değiştirilen 1918 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi gereğince kaçak
çılık muhbir ve müsadirlerine ödenecek ikramiyeler için evvelki yıllarda olduğu gibi 
2 800 lira konulmuştur. 

30 Geriverilecök paralar : 
Cari yıldan evvel gelir olarak tahsil edilip de sonradan her hangi bir sebeple iadesi 
icabeden mebaliği karşılamak üzere bu tertibe, geçen yıllarda olduğu gibi 98 500 lira 
konulmuştur. 

410 10 Giyecekler : 
4632 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre giydirilen muhafaza sınıfı memurlariyle 
gemi adamlarının miada göre hesaplanan melbusatı için geçen yılki gibi 880 000 lira 
konulmuştur. 

20 Silâh, cephane, haberleşme malzemeleri ve yedek parçaları alımı, işletmesi, radyo 
ve benzeri cihazların abone ücreti : 
Deniz vasıtalarına konacak radar, telsiz cihazları, tağdiye motorları, jandarma hat
larından istifade edilerek pasavan kapılarına çekilecek telefon hatları masraflannı 
karşılamak için 150 000 liranın kâfi geleceği düşünülerek geçen yıla nazaran 50 000 
lira eksik konulmuştur. / 

412 Gümrük kapılarında ve deniz motor'armda vazife görenlere yapılacak ilk yardım 
için alınacak tıbbi ecza ve malzemelei' : 
ihtiyacın daha az 'bir tahsisatla temin edilebileceği anlaşlıdığından geçen yıla naza
ran 3 000 lira eksiğiyle 7 000 lira konulmuştur. 

414 Taşıma masrafları : 
Daha evvelki yıllar sarfiyatına göre geçen yılki gibi 70 000 lira konulmuştur. 

417 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen muhafaza memurları ve deniz müstahdem
lerinin, teçhiz, tekfin ve kabir yapma masrafları : 
Muhtemel ölüm vukuatı için bu tertibe evvelki yıllarda olduğu gibi 2 000 lira ko
nulmuştur. • " 

418 10 Gümrük idareleri masrafları : 
(R) formülünde sayılan ve gümrüklerin çeşitli hizmetlerine mütaallik bulunan bu 
tertibe, evvelki yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak aynen 20 000 lira ko
nulmuştur. 
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Gümrük Kanununun 126 ncı maddesine göre yapılacak ilân masrafları : 
Gümrüklerde biriken sahipsiz eşyanın satışı için yapılacak ilân masraflarını karşılamak 
üzere geçen yılki gibi 15 000 lira konulmuştur. 
Kaçak, sahipsiz eşya ve hayvanların bakım, satış, ve sair masrafları : 
Daha evvelki yıllar sarfiyatı nazara alınarak geçen yılın tahsisatı olan. 20 000 Kra ko
nulmuştur. 
Hamulelerini almış bulunan kara ve deniz taşıtlanmn, kaçak ihban üzerime tahliye ve 
tahmil masrafları : 
Bu hizmetin daha az bir tahsisatla ifa edilebileceği anlaşıldığından geçen.yıla nazaran 
25 000 lira eksiğiyle 25 000 lira konulmuştur. 
Para gönderme masrafları : 
Gümrük gelirlerinin Hazineye gönderilmesi ve gümrük idareleri arasındaki para müra-
selâtınm temini için Ziraat Bankasına ve posta idarelerine ödenen acyo ve havale ücret te 
rini karşılamak üzere geçen yılki gibi 100 000 lira konulmuştur. 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Bütçeye konulan 161 250 lira tahsisatın 157 500 liras: 75 öğrencinin yıllık burslarına ve 
3 750 lirası da kaydiye ve sair masraflarına aittir. 
Satınalma ve abone ücretleri : 
Bâzı dergilerin alınmamasından vaz geçildiğinden geçen yıla nazaran 2 000 lira eksiğiyle 
10 000 lira konulmuştur. 
Başka her çeşit masrafları : 
Gümrük bülteni, genel buyruk, tercüme, makale ve cilt ücretleri için geçen yılki 
gibi 50 000 lira konulmuştur. 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
masrafları : 
Amerika'ya gönderilmesi kararlaştırılmış olan beş memurun yol ve zaruri masraf
larını karşılamak üzere 68 815 lira konulmuştur. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırah-
lariyle başka her çeşit masrafları : 
Staj için yabancı memleketlere memur gönderilmemiş olmasından geçen yıla naza
ran 26 999 lira eksiğiyle tertibin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harciralı ve masraf lan : 
Muhtelif toplantılara gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyelerine karşılık 
olarak geçen yıla nazaran 75 000 lira eksiğiyle 200 000 lira konulmuştur. 
Kurs öğrenci yevmiyesi : 
Gümrük ve Muhafaza memurlarının meslekî bilgilerini artırmak için 2825 sayılı Ka
nun nizamnamesinin'17 ve 3944 sayılı Kanunun 15 nci maddelerine istinaden açıl
mış olan Merkez kursuna getirilen 50 gümrük memurunun 309 ve 45 muhafaza 
memurunun da 330 gün üzerinden bülçe kanununa göre (8) liradan hesaplanan yev
miyelerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 105 '600 lira eksiğiyle 242 400 lira 
konulmuştur. Bu eksiklik, 1960 yılında getirilen 85 muhafaza memuru adedinin bu 
yıl 45 e indirilmiş olmasındandır. ' 
Kurs öğrenci harcırahı : 
Geçen yıla nazaran 11 250 lira eksiğiyle 42 000 lira konulmuştur. Eksiklik, faslm 
10 ncu maddesinde açıklanan sebepten doğmuştur. 
Kurs umumi masrafları : 
Kursa mütaallik notların kâğıt, baslkı ücretleriyle ders tatbikat masraflanm karşıla
mak için evvelki yıllar sarfiyatına göre geçen yılM 8 000 lira konulmuştur. 
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Tarife kanunu izahnıamesi ve eşya fihristinin hazırlanmasında bilirkişi sıfatiyle çalıştı
rılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması için lüzumlu kâğıt, 
baskı ve sair masrafları : 
Hizmetin ifası için geçen yılki tahsisatın aynı olarak 50 000 lira konulması icabet-
mistir. 
Geçen yıl borçları : 
Evvelki yıllarda olduğu gibi 20 000 lira konulmuştur. 

10 1956 - 1959 yılları borçları : 
Evvelki yıllarda olduğu gibi 20 000 lira konulmuştur. 

20 1928 - 1955 yılları borçları : 
Evvelki yıllarda olduğu gibi 1 000 lira konulmuştur. 
Gümrük memur ve hizmetlileri yardımlaşma, cemiyetine (Memur ve hizmetlilerin Öğle 
yemeklerine yardımda kullanılmak üzere): 
Bu fasıl yeniden açılarak 50 000 lira konulmuştur. Vazife ioabı merkezde bulunan 
495 memur ve hizmetli, kurs öğrencisinin % 60 mm yemek yiyeceği nazara alınarak 
beher öğün yemeğe 0,75 lira yardım hesabiyle testoit olunmuştur. 

Yapı tamirleri ve küçük yapılar : 
Geçen yıla nazaran 80 000 lira eksiğiyle 250 000 lira konulmuştur. Bu tahsisat
la, Gümrük ve Muhafaza teşkilâtının vazife gördüğü 77 mirî bina ile 66 sı Güneyde ve 
5 i Doğu ve Batı illerinde ol'mak üzere ceman 71 lojmanın normal tamiri ermin icrası 
mümkün bulunmaktadır. 

10 Kimyalıaneler malkina, alet ve malzemelerinin tamiri : 
Mevcut alet ve malzemelerin tamiri için geçen yılki gibi 3 000 lira konulmuştur. 

20 Tartı aletlerinin tamiri : 
Mecvut tarzı aletlerinin tamiri için geçen yılın aynı olarak 5 000 lira konulmuştur. 

10 Kimyalıaneler : 
Alet ve malzeme alımı için geçen yılki gibi 25 000 lira konulmuştur. 

20 Tartı aletleri : 
Satmalmması gereken tartı aletleri için geçen yılki gibi 25 000 lira konulmuştur. 

30 Deniz motörleri maikinaları : 
Marmara havzasında kaçakçılığın men'i ve takibi için 225 - 250 Hp takatinde çift maki-
nalı 17 - 18 mil süratinde büyük bir karakol motoru İle terkini kaydı yapılmış olan 2 
karakol motoru yerine 2 aded yenisinin alımı ve ayrıca 2 aded liman motorunun tamir 
kabul etmez makinaılarınm değiştirilmesi için gecen yılın aynı olarak 750 000 lira 
konulmuştur. 

40 7029 sayılı Kanun gereğince alınacak deniz vasıtalarının mubayaası ve mevcutlarının 
tamir masrafları : 
îzmir, Bodrum, Antalya ve İskenderun limanları için alınacak beheri 62 500 lira 
değerinde 4 aded liman motörü için geçen yılki gibi 250 000 lira konulmuştur. 

19 Gümrük Tekel Bakanlığı : 
Bakanlık, Mersin, islâhiye, Van. Kars, Mürşitpmar, Karkemiş, Akçakoyunlu Güm 
rük idareleri ihtiyacı için satmalmaçak 1 otobüs ve 7 aded jeep station vagon bede
linin karşılığı olarak Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere 350 000 lira konul
masına zaruret hâsıl olmuştur. 
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25 Gümrük ve Tekel Bakanlığı : 
1960 yılında yapılamıyan Erzurum Gümrüğü baraj ve lojmanı için 220 000 lira, Gü
ney bölgelerinde yaptırılacak pasavan kapıları binaları için 300 000 lira, Derince 
Gümrük ve Muhafaza binası için 300 000 lira, Kars Gümrük binasının satmalmması 
için 70 000 lira, Kuşadası Gümrük ve Muhafaza binası için 200 000 lira, Gürbudak, 
Kapıkule lojmanları için 300 000 lira, izmir Gümrükleri Başmüdürlüğü binası ona
rımı için 75 000 lira ve yapılacak bu işlerin bakım ve kontrolü için de 206 000 lira 
ki, ceman 1 *671 000 lira, Bayındırlık Bakanlığı bütçesine nakil edilmek üzere ko-
nulmuştur. 

TABIM BAKANLIĞI 

Vekil tahsisatı : 
159 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 lira üzerinden vekile verilmesi lâzımgelen 
tahsisatın bir yıllık tutarıdır. 

11 Merkez memurları maaşı • 
Muhtelif kanunlarla kabul edilen merkez teşkilâtının fiilî kadrosu 474 tür. Bu kad
roların yıllık tutarı 3 969 000 l:radır. Bu miktara 4598 sayılı Kanun gereğince ha
len bulundukları kadrolarda bir ve iki üst derece alanların maaş farkı olarak 
415 200 lira eklenmiştir. 1961 yılında bir ve iki üst dereceye terfi edeceklerin maaş 
farkları olarak 4 003 400 lira bu tertibe ilâve edilmek suretiyle 8 105 000 lira ko
nulmuştur. 

12 Vilâyet memurları maaşı : 
Muhtelif kanunlarla kabul edilen vilâyetler teşkilâtının fiilî kadro adedi 6686 olup 
yıllık tutarı 43 260 000 liradır. 4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları dereceler
de bir ve iki üst derece alanların maaş farkı olarak 740 000 lira eklenmiştir. 1961 
yılında bir ve iki üst derece alacakların farkları kadro ve tasarrufatmdan karşıla
nacağı cihetle bu tertibe 48 079 000 lira konulmuştur. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1960 yılı merkez hizmetlileri kadrosu 152 aded iken 1961 yılında Topraksu Umum 
Müdürlüğü ihtiyacı için 14 kadro ihdas edilmiş, daimî mahiyet arz etmesi sebebiyle 
(E) cetveli merkez geçici hizmetlileri tertibinden alman iki kadro (D) cetveline nak
ledilmiştir. Bu suretle ceman 168 kadronun yıllık tutarı olarak 1 396 000 lira ko
nulmuştur. 

12 Vilâyet hizmetlileri ücreti : 
1960 yılı vilâyetler hizmetlileri kadrosu adedi 4 713 tür. İlişik cetvelde görüldüğü 
üzere bu yıl 193 kadro ihdas edilmiştir. Ceman 4 906 adede baliğ .olan kadronun 
yıllık tutarı olarak 22 040 000 lira konulmuştur. 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
1960 yılında (E) cetvelinden alman 450 şer liralık iki kadro devamlı mahiyet arz 
ettiğinden (D) ectveli merkez hizmetlileri tertibine nakledilmiş, veteriner dairesi 
ihtiyacı için beheri 800 lira olmak üzere iki aded 6 şar aylık kador teklif olunmuş
tur. Mezkûr kadroların 6 şar aylık tutarı karşılığı olmak üzere geçen yıla nazaran^ 
3 200 lira noksanîyle 10 000 lira konulmuştu*. 
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Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
1960 yılında (E) cetvelinden alman kadrolardan devamlı mahiyet arz eden bir aded 
700 liralık teknisiyen, bir aded 400 liralık usta kadrosu (D) cetveli vilâyetler kad
rosuna nakledilmiş, 6 aded klinik mütehassısı kadrosu ilga edilmiştir. Bu sebeple 
kısa süreli 21 aded kadronun tutarı olarak geçen yıla nazaran 71 800 lira noksaniyle 
101 000 lira konulmuştur. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunların yardımcı personelin ücretleri : 
1960 yılında (E) cetvelinden alınan 6 aded kadronun yıllık tutarı olarak geçen yıla 
nazaran 200 lira noksaniyle 100 000 lira konulmuştu?. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Merkez ve vilâyetler teşkilatındaki memur çocukları her yıl artmaktadır. 7 457 
ve 107 sayılı kanunlarla alman kadi'o.ara yeni tâyinler yapılacağından, bu memul
ların çocukları da göz önünde bulundurularak gecen yıla nazaran 70 000 lira faz-
lasiyle 1 196 500 lira teklif olunmuştu*. 
Ecnebi dil bilinlere 3656 sayılı Kanununun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : ' 
1961 yılında iki memurun ecnebi dil imtihanında kazanması göz önünde tutularak 
geçen yıl olduğu gibi 3 000 lira konulmuştu?. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddecinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve hizmetlilere 1961 yılında ödenmesi lâzımgelen maaş ve ücret tertiplerin* 
konulan tahsisatın % 6,5 u hesabedilerek 5 165 198 lira konulmuştur. 
Tamsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanunla verilen 7237 sayılı Kanunla bir misli artırılmış olan temsil tah 
sisatı geçen yıl olduğu gibi 4 200 lira konulmuştur. 
Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar : 
3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesini değiştiren 4609 sayılı Kanunla Orta Ziraat, 
Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvan hk okulları müdür, müdür muavini ve atelye şef
lerine 4644 sayılı Kanuna bağlı kadrolara müsteniden verilmekte olan tazminat; 
Bölge ziraat okullarındaki askerlik dersi öğretmenlerinin 5044 sayılı Kanuna göre 
tahakku'k edecek ücretler.; 
4173 sayılı Kanunla öğretmenlere verilecek ders saati ücretleri karşılığı olarak geçen 
yıla nazaran 1 020 lira noksaniyle 617 500 lira konulmuştur. 
Merkez daireleri büro masrafları : 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, ötefoeri, aydınlatma ve ısıtma ihtiyacına karşılık olmak 
üzere geçen yıl ialhsisatma 13 000 lira ilâvesiyle 160 000 lira teklif olunmuştur. 
Vilâyetler büro masrafları : 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma ihtiyacına karşılık olmak 
üzere geçen yıla nazaran 11 020 lira fazlasiyle 1 127 000 lira konulmuştur. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından aynen konulmuştur. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununa dâhil salgın hayvan hastalıklarının ih
barı, kordonların kaldırma, aşılamaların ikmali gibi hususlar kanun ve nizamname 
hükümlerine göre telgrafla yapılması mecburidir. Gün geçtikçe veteriner ve ziraat hiz
metlerinin artması ve Bakanlık bünyesinde Topraksu Umum Müdürlüğünün kurulması 
sebebiyle bu tertibe 127 000 lira ilâvesiyle 908 000 lira teklif olunmuştur. 
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Kira bedeli : 
* Topraksu Umum Müdürlüğünün genişliyen eleman ihtiyacı dolayısiyle müstakil binaya 
ihtiyacı bulunmaktadır. 1961 yılında kiralanacak binanın yıllık kira bedeli karşılığı 
olarak geçen yıla nazaran 124 100 lira ilâvesiyle 1 226 000 lira teklif olunmuştur. 
Giyecekler : 
Bakanlık merkez teşkilâtında istihdam olunan 110 hizmetliye verilecek elbise, ayak
kabı ve palto bedelleri karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 
Harcırahlar : 
Bakanlık bünyesinde Topraksu Umum Müdürlüğü teşekkül etmiştir. Ayrıca insan ve 
hayvan sağlığı bakımından büyük bir ehemmiyeti bulunan Ruam, Tüberküloz ve At 
Vebası gibi hastalıklara karşı yapılacak normal mücadele ile 1961 yılı projesine dâ
hil Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve î tanbul vilâyetlerinde en az iki ay, devam edecek 
mücadelede vazife alacak 180 adede yakın teknik elemanın harcırah ve zaruri mas
raflarına karşılık olmak üzere geçen yıla nazaran 714 580 lira fazlasiyle 11 305 000 
lira teklif olunmuştur. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraf ve harcırahları : 
1960 yılı tahsisatı kâfi gelmediğinden kanuni münakale teklif edilecektir. Bu sebeple 
geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 185 000 lira konulmuştur. 
Taşıt masrafları : 
Bakanlık teşkilâtında bu yıl kurulan Topraksu Umum Müdürlüğü dâhil olmaık üzere 
daimî faaliyet halinde bulunan muhtelif tipteki taşıt vasıtalarının işletme ve tamir mas
rafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 2 114 000 lira ilâvesiyle 8 122 000 lira teklif 
olunmuştur. 
Temsil masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 
Okullar umumi masrafları : 
İstanbul, Bursa ve Adana'da olmak üzere üç bölge ziraat okulu mevcuttur. O okullarda 
430 öğrenci, 88 öğretmen ve idare mpmurları ve 93 müstahdem vardır. Beydere, Konuk
lar, Koçaş ve Gcfchöyük teknik ziraat okullarında 1 250 öğrenci, 122 öğretmen ve idare 
memuru ve 165 müstahdem vardır. Çayırova ve Alata Teknik Bahçıvanlık okullarında 
648 öğrenci, 70 öğretmen ve idare memuru ile 104 müstahdem vardır. b 
istanbul - Selimiye Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant Okulu ile Konuklar Makinist 
Okulunda 191 öğrenci, 48 öğretmen ve idare memur ve 39 müstahdem mevcuttur. Okul
ların yiyecek, giyecek, yakacak ve yönetim masraflarına karşılık olmak üzere geçen yıla 
nazaran 2 024 000 lira fazlasiyle 6 654 000 lira teklif olunmuştur. 
Zirai mücadele : 
Mahsullerimize arız olan haşerelerle mücadele için lüzumlu ilâçların satmalmması ve 
mücadelede çalıştırılacak kimselerin yevmiyeleri, memur harcırahlariyle ilâç, alet ve 
malzeme bedellerine ödenmek üzere geçen yıla nazaran 499 976 lira nofcsaniyle 15 077 100 
lira konulmuştur. 
Tarla ziraati, tohum ıslah, deneme, üretme çayır ve mera, kauçuk ve hayvan besleme 
umumi masrafları 
Ziraat Umum Müdürlüğüne bağlı 15 aded Zirai Araştırma Enstitüsü, Tohum Islah ve 
Deneme İstasyonu, deneme tarlası. Merkez Tohum Kontrol Lâboratuvarı ile Antal
ya'da mevcut Kauçuk Deneme İstasyonunun umumi masrafları karşılığı olarak geçen 
yıl tahsisatına 5 767.473 lira ilâvesiyle 8 957 473 lira teklif olunmuştur. 
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Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs nebatları, zeytin ve çay umu
mi masrafları : 
Sebzecilik ve meyveciliğimizin ıslah ve inkişafı için kurulmuş ve kurulacak müesse
selerin umumi masraflariyle Bornova Zeytincilik Enstitüsü ve Edremit Zeytincilik 
istasyonunun ihtiyacı bulunan malzeme bedeli, fennî surette zeytinlik tesis edenlere 
verilecek ikramiye ve yabani zeytinliklerin parselâj ve imarına ait masraflar karşılı
ğı olmak üzere geçen yıla nazaran 2 171 000 lira fazlasiyle 5 604 000 lira teklif 
edilmiştir. 
îpekböcekçilik,. tavukçuluk, arıcılık umumi masrafları : 
îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılığımızın daha ziyade inkişafı için gerekli bilû
mum masraflar karşılığı olarak geçen yıl tahsisatına 155 000 lira ilâvesiyle 1 100 000 
lira teklif olunmuştur. 
Ziraat sanatları umumi masrafları : 
Memleketimizin konservecilik ve gıda sanayii mevzuunda Bursa Bölge Ziraat Okulu
na bağlı Bursa Konservecilik Araştırma Enstitüsü ile İzmir Ziraat Araştırma Ensti
tüsünde yapılmakta olan meyvecilik, konservecilik ve şarapçılık konularında istihsal, 
yayım araştırma işleri üzerindeki çalışmalarla zirai sanatlar sahasında (Konserveci
lik, pekmezcilik, kurutmaeılık, zeytin salamuracılığı) ileri gitmiş olan 10 vilâyette 
demonstrasyon maksadiyle kurulacak kurutma fırınlarının yayım ve teşhiri masraf
larını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatına nazaran 95 000 lira fazlasiyle 145 000 
lira teklif olunmuştur. 
Pamuk işleri umumi masrafları 
Adana ve Nazilli Zirai Araştırma Enstitüsü ile Manisa, Malatya ve Eskişehir'de de
neme ve üretme çiftliklerinde pamuk ve pamukla münavebeye giren diğer bitkilerin 
yetiştirme, sulama, gübreleme denemeleriyle Amerika'dan getirilen yeni varyetelerle 
14 vilâyette varyete denemelerine devam olunacaktır. 1960 yılında faaliyette bulu
nan 87 aded selektörle 20 000 ton pamuk tohumluğu temizlenmiştir. 682 ve 5254 
sayılı kanunlar gereğince pamuk ekimini teşvik maksadiyle çiftçiye parasız pamuk 
tohumu verilmektedir. Selektörlerle müesseselerin diğer bakım masrafları ve parasız 
tevzi edilecek tohumluk bedellerine karşılık olmak üzere geçen yıl tahsisatına 50 OO0 
lira ilâvesiyle 300 000 lira teklif olunmuştur. 
Tohum temizleme evleri ve makina iişleri umumi masrafları: 
1960 yılında 1 281 aded selektör mevcuttur. Selektörlerden 663 adedine makinist 
kadrosu temin edilemediği takdirde yevmiye ile çalıştırılacak makinistlerin gündelik
leri ile akar y?kıt ve yedek parça bedellerine karşılık olmak üzere geçen yıla naza
ran 175 000 lira fazlasiyle 2 250 000 hVa teklif olunmuştur. 
Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve serum kurumları 
ve lâboratuvaıiar kurma ve idare işleri umumi masrafları : 
Bank, Eüam, Şarbon ve Tüberküloz gibi insanlara sâri hastalıklarla At Vebası, Şap, 
Kuduz ve uyuz gibi hayvanlar için tehlikeli hastalıklarla geniş ölçüde bu sene de 
mücadeleye devam edilecektir. Bu işlerin gerektirdiği masrafları karşılmak üzere 
geçen yıla nazaran 3 400 000 lira fazlasiyle 7 ,150 000 lira teklif olunmuştur. 
Veteriner zootekni, ıslâh ve üretme işleri umumi masrafları : 
Mevcutlara ilâveten bu yıl satınalnıacak 300 aded damızlık hayvan bedeli ile şeyi: 
ve çobanların yiyecek, giyecek bedelleri; süt yün ve kürk veren hayvanların ıslahı 
için lüzumlu masraf karşılığı olarak geçen yıl tahsisatına 800 000 lira ilâvesiyle 
3 745 000 lira teklif olunmuştur. 
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42*6 Merinos işleri umumi masrafları : 
Yünlü mensucat sanayiimizin ihtiyacı bulunan yapağı, memleket dâhilinden temin 
gayesiyle1 yerli koyunlarımızdan bir kısmının merinos tahvili işi ön plâna alınmıştır. 
Bu gayenin tahakkuku için 500 aded dişi ve 1 000 aded erkek merinos kuzusunun 
1961 yılında mubayaası zaruridir. 1960 yılında satmalınan Mayıs 1961 ayında yetiş
tiricilere intikal edecek 1181 aded kıızunun bajkım masraflariiyle 1 177 632 kilo elde 
edileceği tahmin olunan merinos yapağılarının beher kilosu için müsıtahsıla veril
mesi lâzınvgelen 3,5 lira prim masrafları karşılığı olarak geçen yıl tahsilatına 300 000 
lira ilâvesiyle 2 100 000 lira teklif olunmuştur. 

427 \ 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve para mükâfatı : 
6893 sayılı Kanuna göre hazırlanan Suni Tohumlama Talimatnamesi gereğince kıs
rak, sığır, keçi ve koyun suni tohumlamalarında çalıştırılan, 'tohumlama işlerinde ba
şarı gösterenlere muayyen nispetler dâhilinde ödenecek prim "Ve ikramiye karşılığı 
olarak geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

428 Topraksu hizmetleri umumi masrafları : 
Çiftçilere örnek mahiyette olarak sulama tatbikatı grupları tarafından çiftçi tarlala
rında sulama gösterileri yapılmaktadır. 1961 yılı programına alman etüd ve keşif tat
bik projeleri tamam olan küçük su tesisi projeleri ve küçük su inşaatının kontrolleri, 
istikşaf, plânlama ve etüdleri yapıla rak sulama, kurutma işlerine hızla devam edile
cek, 20 000 dekarlık erozyonu önleme ve toprak muhafaza demonstrasyonları kuru
lacaktır. Bu faaliyetlerin devam ve inkişafı için muhtelif mahallerde araştırma ens
titüsü, lâboratuvar ve istasyonlar halinde faaliyette bulunan 13 müessesenin ihtiya
cı olan deneme ve araştırmalarda kullanılacak lüzumlu alet ve malzeme bedelleri 
ile teknik ve yardımcı personelin y evmiyeleri, daimî ve muvakkat işçi gündelikleri 
karşılığı olarak yeniden açılan bu tertibe 15 976* 000 lira teklif olunmuştur. 

429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar. : 
Zirai mahsullere arız olan hastalıklarla süne, kımıl, bambul ve çöl çekirgesi gibi hu
bubata büyük zarar veren haşerelere karşı girişilen mücadele her sene genişlemek
tedir. Bu sene hava şartlarının müsait gitmesi ,haşere ve hastalıkların çoğalmasına 
sebebolmuş ve bu meyanda zeytinlerimize arız olan zeytin sineği ve güvesi istilâi bir 
vaziyet almasını mucibolmuştur. Bu mücadelelerde kullanılan lüzumlu kimyevi mad
de, ecza ve ilâç bedeli karşılığı olarak geçen yıla nazaran 11 696 800 lira noksa-
niyle 26 521 000 lira konulmuştur. 

431 At yarışları ikramiyesi : 
1960 yılı bütçesinde olduğu gibi 40 000 lira konulmuştur. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Ankara .Üniversitesi Veteriner ^Fakültesinde 445, Ziraat Fakültesinde 523, izmir Ziraat 
Fakültesinde 300, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 100, Ege Üniversitesi Zi
raat Fakültesinde 75 talebe mevcuttur. 1960 - 1961 ders yılında Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesine 100, Veteriner Fakültesine 125, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
ne 75 ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine 50 olmak üzere ceman 350 öğrenci 
alınacaktır, öğrencilere verilecek burslarla fakülte harçları ve hasta öğrencilerin te
davi masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 144 300 lira ilâvesiyle 3 082 000 
lira teklif olunmuştur. 

451 Yayın masrafları : 
"ÎSirai sahada yapılan inkişafları takibetmek bakımından yerli ve yabancı eserlerin sa-
tınalmması lüzumlu görülmektedir. Gazete, mecmua ve kitap bedellerini karşılamak 
üzere geçen yıla, nazaran 5 000 lira fazlasiyie 296 000 lira teklif olunmuştur. 
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Staj masrafları : 
Görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle yabancı memleketlere gönderilmiş 
ve gönderileceklerin maaş farklariyle ihtisas ve tedavi masrafları, teknik yardımdan 
faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve sair masrafları kar
şılığı olarak geçen yıla nazaran 100 500 lira noksaniyle 1 160 000 lira konulmuştur. 
Kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz kurum ve derneklere katılma payı olarak aşağıda yazılı kuram
lara ödenmek üzere 755 000 lira konulmuştur. 

671825 Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı 
20 295 Milletlerarası Pamuk îstişare Komitesi / 
22 425 Veteriner Kongresi 
9 955 Narenciye irtibat Komisyonu, Tütün Ekimleri ve Müstahsilleri Birliği 

30 500* Avrupa ve Akdeniz Memleketleri Nebat Koruma Organizasyonu, Avrupa 
Havai Zirai Mücadele Teşkilâtı 

755 000 Yekûn 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırahları : 
Üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milbtler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı (F.A.O.), Avrupa 
İktisadi îş Birliği Teşkilâtı (CENTO), OEEC ve diğer teşekküller tarafından 1961 
yılında tertiplenecek olan kongre ve konferanslarla tertiplenecek toplantılara katıla
cak elemanların harcırah ve yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen 
konulmuştur. 
Türkiye'de yapılacak milletlerarası toplantı ve açılacak yetiştirme merkezi umumi 
masrafları : 
ICA teşkilâtiyle müştereken Yakın- Şark ve Cenubi - Asya memleketleri temsilci
lerinin iştirakiyle 1961 yılında 15 gün müddetle Türkiye'de toprak muhafaza mev
zuunda bir seminer yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye'de yapılacak milletlerara
sı teknik toplantılar ve açılacak yetiştirme merkezi umumi masrafları karşılığı ola
rak geçen yıla nazaran 19 999 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif olunmuştur. 
CENTO Anlaşması gereğince İran'da kurulacak yetiştirme merkezine : 
CENTO Anlaşması dâhilinde İran'da kurulacak yetiştirme merkezi masraflarına 
karşılık olmak üzere geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 

îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları : 
Bakanlık bünyesinde bu yıl kurulan Topraksu Umum Müdürlüğü teknik elemanla
rının iştirakiyle memleketin muhtelif bölgelerinde toprak ve su mevzuunda yapı 
eakları toplantılarla demonstrasyon mahiyetinde yapılacak en az 50 - 60 kişinin işti
rakiyle 3 - 4 hafta müddetli te*nik toplantılara bölge ziraat okullarında devam 
edileceğinden geçen yıla nazaran 40 000 lira fazlasiyle 290 000 lira teklif olun
muştur. 
Fuar, sergi ve teşvik umumi masraf lan : 

.-tamir Enternasyonal Fuarında açılacak müzenin masrafları ile zirâat ve hayvancılığı
mızın inkişafı maiksadiyle bölgelerde açılacak sergilerde derece alanlara verilecek ikra
miye karşılığı olarak geçen yıl tahsisatı aynen konulmuştur. 
Kura mimimi masrafları : 
Teknik ziraat teşkilâtının yatılı ve yatısız zirai ve makinist kurslariyle veteriner bakte
riyoloji Enstitüsünde, Merkez Islah Araştırma Enstitüsünde açılacak teknik kursların 
ve bu yıl kurulan Topraksu Umum Müdürlüğünün Sulu Ziraat Araştırana Enstitüsünde 
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açacağı yetiştirme merkezi umumi masraflarına karşılık olmak üzere geçen yıla nazaran 
4 803 000 lira fazlasiyle 5 473 000 lira teklif olunmuştur. 

501 Geçen yıl borçları : 
1960 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

502 Eski yıllar borçları : 
1960 yılı tahsisatı aynen konulmuştur. 

601 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar : 
Halk hayvanlarının ıslâh ye verimlerinin artırılması maksadiyle müesseselerden köylü 
ve yetiştiricilere damızlık, boğa koç ve tiftik keçisi verilmekte, köylerimize örnek mahi
yette boğa yetiştirme istasyonları ile boğa, koç ve aygır bakım ve durakları gibi tesisler 
kurulmuş ve kurulmaktadır. Bu vazifeleri yapmakla mükellef özel idarelerin bu saha
lardaki çalışmalarımızı tamamlamaları ve takviye etmeleri için geçen yıl olduğu gibi 
200 000 lira konulmuştur. 

653 Memur ve Müstahdemler Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlere verilecek öğle 
yemeklerine yardım) : 
Bakanlık merkez teşkilâtında çalışan memur ve hizmetlilerin ucuz ve sıcak öğle yemek
lerine yardım olmak üzere yeniden açılan bu tertibe 104 000 lira teklif olunmuştur. 

667 6964 sayılı Kanun gereğince Ziraat Odaları birliklerinin kuruluş masraflarına yardım : 
Geçen yıla nazaran 999 999 lira noksaniyle 1 lira konulmuştur. 

701 Yapı onarım ve küçük yapılar : 
Ziraat, veteriner, ve Zirai Mücadele Umum müdürükleri ile bu yıl kurulan Topraksu 
Umum Müdürlüğünün vilâyetlerde ifa ettikleri çeşitli hizmetlere mahsus binalar 
mevcuttur. Bunların tamiri ve lüzum görülen küçük yapıların inşası maksadiyle 
geçen yıl tahsisatına 25 000 lira ilâvesiyle 1 275 000 lira teklif olunmuştur. 

711 Makina, alet ve malzemeler onarımı:Ziraat, veteriner, Zirai Mücadele Umum müdür
lükleri, Pamuk İşleri Müdürlüğü ile bu yıl kurulan Topraksu Umum Müdürlüğünün 
elinde, mevcut muhtelif ziraat alet ve makinalar ihtiyacı için satınalmacak yedek 
parça bedçli ile makina ve aletlerin tamir masraflarına karşılık olanak üzere geçen 
yıl olduğu gibi 1 282 000 lira konulmuştur. 

731 İstimlâkler : 
1960 yılı tahsisatına nazaran 3 500 000 lira fazlasiyle 5 575 000 lira konulmuştur. 

751 Satınalmacak makina, âlat ve malzemeler : 
Ziraat, veteriner, zirai mücadele, Topraksu Umum müdürlükleriyle Pamuk ve Neş
riyat müdürlükleri ihtiyacı için satınalmacak makina, alet ve malzeme bedellerine 
sarf edilmek üzere geçen yıl olduğu gibi 13 910 527 lira konulmuştur. 

753 Teknik ziraat ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Ka
nun gereğince verilecek vasıta ve malzemeler : 
1961 yılında teknik ziraat ve teknik bahçivanlık okullarından mezun olacak 583 öğ
renciden her birine 4486 sayılı Kanunun 5 nci maddesi mucibince 300 liralık had 
dâhilinde yardım malzemesi bedeline karşılık olmak üzere geçen yıla nazaran 18 000 
lira noksaniyle 174 900 lira konulmuştur. 

771 10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desi gereğince yapılacak ödemeler: 
5254 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince muhtaç çiftçilere dağıtılan tohum
luklar için Ziraat Bankasınca tahakkuk ettirilen masraflar karşılığı olarak geçen yıla 
nazaran 509 551 lira fazlasiyle 9 285 016 lira teklif olunmuştur. 
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20 «3788 sıayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gereğince ya
pılacak ödemeler : 
Kanunları gereğince Karadeniz bölgesinde kurulmakta olan çaylık sahalar için müs-
tahsıllara Ziraat Bankasınca yapılmış olan ikrazata karşılık olanak Bankaya ödenmek 
üzere geçen yıl olduğu gibi 4 000 000 lira konulmuştur. 

30 5389 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak -ödemeler : 
5389 sayılı Kanuna istinaden Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürlü
ğünce 7 tertip halinde çıkarılan tahvillerin bu yıl faizi olnak Barika tarafından tahak
kuk ettirilen para karşılığı olmaik üzere geçen yıla nazaran 1 080 718 lira noksaniy-
le 3 033 082 lira konulmuştur. 

40 7454 sayılı Kanunun 2.1 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 
Bu yıl kurulan Topraksu Umum Müdürlüğü teşkilâtına sulama suyunun temini, top
raksu ve muhafaza tedbirlerinin alınması, aracının kullanılabilme kabiliyetine göre 
hazırlanacak zirai işletme plânlarının tatbiki, ve verimsiz arazi parçalarının ıslahı ile 
ziraate elverişli hale getirilmesi, istiyen çiftçileri bu faaliyetlerinde malî bakımdan 
desteklemetk maksadiyle 1961 yılında Ziraat Bankası sermayesine mahsuben yeniden 
açılan bu tertibe 5 000 000 lira te'klif olunmuştur. 

772 5457 sayılı Kânun gereğince yapılacaik erozyon, toprak muhafaza, arazi ıslahı, zirai 
sulama ve arazi tevhidi işlerine ait yatırımlar : 

• 1961 yılında ele alınacak projelerle küçük su işleri, zirai sulama, arazi ıslahıı ile mem
leket topraklarının tiplerine göre etüd ve haritalıanması, havza ıslahı, arazi tevhidi 
çalışmalarına esas olacak araştırmaların yapılması, projelerinin hazırlanması, aplikas
yonu işlerinin lâyikiyle yürütülebilmesi için yeniden açılan bu tertihje 46 971 000 
lira teklif olunmuştur. 

773 Döner sermaye : 
Zirat, ve Veteriner Umum müdürlükleri ile Pamuk işleri Müdürlüğüne bağlı döner 
sermaye müesseselerine yapılacak nakdî yardım ile bu yıl kurulan Topraksu Umum 
Müdürlüğünün 7457 sayılı Kanun gereğince ifasiyle mükellef bulunduğundan zirai su
lama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi mevzularda Menemen, Çumra, Ankara, Ege 
ve Güney bölgelerindeki müesseseler bünyesinde döner sermayeli idare
lerin her biri 30 - 40 bin liralık sermaye ila kurulmuş; bir kısmı arazi ıslahı ve 
sulama işlerinde kullanılan makinalarla teçhiz edilmiş küçük işletmeler olup bugünkü 
imkânları nispetinde çiftçi hizmetinde faydalı çalışmalar yapmaktadır. Bu işletmele
rin daha şümullü ve aktif olması icabetmekte, bu işe alet ve makinaya ihtiyaç göster
mekte dolayısiyle sermayenin artırılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple geçen yıla 
nazaran 4 030 000 lira fazlasiyle 4 580 000 lira teklif olunmuştur. 

741 26 Yapı işleri ve esaslı onarmalar için Nafıa Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan : 
Ziraat, Veteriner, Zirai Mücadele Umum Müdürlükleri ile bu yıl kurulan Topraksu 
.Umum Müdürlüklerince 1961 yılında yaptırılacak olan inşaat bedeli ile esaslı onarım 
masraflarına karşılık Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere 27 110 000 lira 
teklif olunmuştur. 

752 20 Taşıt mubayaası için Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan : 
Ziraat, Veteriner, Zirai Mücadele Umum Müdürlükleri ile bu yıl kurulan^ Topraksu 
Umum Müdürlüğü ihtiyacı için 237 sayılı Kanun gereğince şatınalmaeak taşıtlar be
deline karşılık' olmak üzere Maliye Baıkanlığı bütçesine aktarılmak üzere geçen yıla 
nazaran 1 425 000 lira fazlasiyle 3 425 000 lira konulmuştur. * 



DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

P. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : • ' 
3127, 4256 ve 107 sayılı kanunlarla alınan 86 aded kadronun yıllık tutarı 585 600 lira
dır. Bulundulkları kadroda 1 ve 2 üst derece alanlarla 1961 yılında 1 ve 2 üst derece 
alacakların maaş faikları 78 450 lira" tutmaktadır. Bu sebeple geçen yıl tahsisatına 
92 300 lira ilâvesiyle 744 000 lira konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler teşkilâtının 319 aded olan kanuni ve fiilî kadronun yıllık tutarı 1 764 000 
liradır. Bulundukları kadroda 1 ve 2 üst derece alanlarla 1961 yılında 1 ve 2 üst de
rece alacakların maaş farkları 254 500 liradır. Bu itibarla geçen yıla nazaran 533' 852 
lira fazlasiyle 2 418 550 lira konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 

Açığa alman memur bulunmadığından tertibin muhafazası mtaksadiyle 1 lira konul
muştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
1960 yılı bütçesinde olduğu gibi (D) cetveli Merkez teşkilâtının 163 aded hizmetli 
kadronun yıllık tutarı 1 306 800 lira konulmuştur. Bu yıl görülen 154 381 lira f azla-
lılk ücretlere yapılacak zam dolayısiyle 1 306 800 lira konmuştur. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler teşkilâtında mevcut 947 aded kadronun yıllık tutarı 4 312 800 lira ko
nulmuştur. Bu yıl görülen 465 219 lira fazlalık 1960 yılında bu miktar tahsisatın 
noksan konulmuş olmasından ileri (gelmektedir. 

203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
Merkez ve vilâyetler teşkilatındaki memur ve hizmetlilerin meslekî bilgilerim artır
mak maksadiyle merkezde her yıl açılan meteoroloji kursuna mütehassıs elemanlardan 
gerekli derslerin verilebilmesi için 300 lira ücretli 4 öğretmene ihtiyaç görüldüğünden 
bu tertibe 14 400 lira teklif olunmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Meteoroloji teşkilâtının çalışmalarında ihtisaslarından istifade edilmek ve meslek 
kurslarında öğretmenlik yapmak üzere anlaşmalar gereğince getirtilen ecnebi uzman, 
ve yardımcıların ücretleri karşılığı olmak üzere geçen yıl tahsisatına "27 910 lira ilâ
vesiyle 34 310 lira teklif olunmuştur. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
4178 ve 4598 saydı kanunlar gereğince memurlara verilmekte olan çocuk zammı, do
ğum ve ölüm yardımı ile yakacak zamları karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 
114 900 lira konulmuştur. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayıh Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Memur ve müstahdemlere 1961 yılında ödenecek maaş ve ücret tahsisatının j % 6,5 u 
hesap edilmek suretiyle geçen yıla nazaran 70 760 lira fazlasiyle 560. 640 lira konul
muştur, 

" / 
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3656 sayılı Kanunun 22 nei maddesi gereğince fazla mesai saatleri haricinde çalışacak
lara verilecek ücretler : 
Meydan meteoroloji istasyonları ile bu istasyonlar gibi mesai saati dışında çalışan 
merkez şubeleri memurlarına ödenecek fazla mesai ücretlerine karş lık olmak üzero 
geçen yıla nazaran 210 000 lira noksaniyle 40 000 lira konulmuştur. 
Merkez daireleri büro masraf lan : 
Umum Müdürlük Merkez Teşkilâtının kırtasiye, düşeme, demir'baş, öteberi, aydınlat
ma ve ısıtma masraflarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 89 500 lira ko
nulmuştur. 
Vilâyetler büro masrafları : 
Meteoroloji istasyonlarının kırtasiye, döşeme, demir'baş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma 
ihtiyaçlarına karşılık geçen yıla nazaran 9 000 lira ilâvesiyle 161 000 lira konul
muştur. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı ile taşra meteoroloji istasyonlarının teknik ve 
idari kâğıt ve defterlerinin tabettirilmesi ve bunlara lüzumlu kâğıdın temini için ge
çen yıl olduğu gibi 25 000 lira konulmuştur. 
Posta ,telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Mevcut meteoroloji istasyonları ile yeniden kurulacak olan Mürted, Bingöl, Tokat 
ve Ardahan meteoroloji istasyonları posta ve telgraf ücretleri ile telefon mükâleme 
bedellerine karşılık olmak üzere geçen yıl tahsisatına 10 000 lira ilâvesiyle 281 500 
lira teklif olunmuştur. 
Merkez kira bedeli : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
Vilâyetler kira bedeli : 
Geçen yıl olduğu gibi 40 000 lira konulmuştur. 
Giyecekler : 
Merkez (D) cetvelindeki 119 hizmetliye verilecek birer kat elbise ve birer çift ayak
kabı bedeline karşılık olmak üzere geçen yıla nazaran 7 016 lira fazlasiyle 18 070 
lira teklif olunmuştur. 
Harcırahlar : 
Meteoroloji teşkilâtının iş hacminin gün geçtikçe artması dolayısiyle geçen yıla na
ran 17 000 lira fazlasiyle 199 000 lira konulmuştur. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Geçen yıl olduğu gibi 25 000 lira konulmuştur. 
Taşıt masrafları : 
Mürted gibi şehirden uzak mesafelerde bulunan hava meydanlarına nakledilmiş me
teoroloji istasyonlarında çalışan personelin naklini temin maksadiyle istasyonlarda 
mevcut 31 aded kamyon ve kamyonetin işletme masraflarına karşılık olmak üzere 
geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyle 132 500 lira teklif olunmuştur. 
Temsil masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği anlaşıldığından aynen konulmuştur. 
İşletme umumi masrafları: 
Muhtelif dereceli meteoroloji istasyonları ile merkez şubelerinin umumi işletme mas
raflar}, telekommünikasyon, her türlü rasat malzemesi, telsiz jeneratörlerin akar ya
kıtları ve diğer kuvvei muharrike bedelleri milletlerarası yayın yapan Karakuş Ve
rici istasyonunun masrafları,- NATO ve bütün askerî harekâtı.ile zirai mücadele, or-
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man yangınlarına iştirak mecburiyetinde olan seyyar meteoroloji istasyonları ve 
radyozonde istasyonlarının her türlü masraflarını, PTT İdaresince tahsis edilmiş bu
lunan teleks hatlarının yıllık bakım, kira bedellerini ve aynı zamanda Dünya Meteo
roloji Teşkilâtı ile Sivil Havacılık Teşkilâtının müşterek mukarreratmdan olarak 
uçuşla ilgili meteorolojik malûmatın Batı ve Doğuda olmak üzere iki merkezden rad-
yotelateyp cihasiyle yayınlanması mecburiyeti karşısında 8 aded radyoteleteyp ciha
zının mubayaa bedeline karşılık olmak üzere geçen yıla nazaran 694 920 lira fazlasiy-
le 1 894 920 lira teklif olunmuştur. 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar : 
Geçen yıl tahsilatının ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından aynen konulmuştur. 
Yayın masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından aynen konulmuştur. 
Staj masrafları : 
Memleketimizde gelişen meteoroloji hizmetlerini bilgili personelle ifa edebilmek için 
4489 sayılı Kanun gereğince 3 memur ile teknik yardımdan 3 memurun staj maksa-
diyle Amerika'ya gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu personelin gidiş harcırahlariyle 
yine teknik yardımdan Fransa'ya gönderilen 1 memurun dönüş harcırahı karşılığı ola
rak geçen yıla nazaran 6 500 lira noksaniyle 55 560 lira konulmuştur. 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
5411 sayılı Kanun gereğince üyesi bulunduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtı Hidroloji 
Meteoroloji Komisyonunun Mayıs 1961 ayında Washington'da yapacağı 1 toplantı ile AE- # 
ROLOJÎ Komisyonunun Roma'da yapacağı 3. toplantı, Yeni Delhi'de Rasat Aletleri ve Me
totları Komisyonunun 3. toplantısına iştirak edecek ikişer kişilik temsilcinin harcırah 
ve yevmiyelerine karşılık olmak üzere geçen yıl tahsisatına 43 265 lira ilâvesiyle 
107 866 lira teklif olunmuştur. -
Memur ve hizmetlilerin kurs masrafları : 
Amerika'da stajlarını ikmal etmiş mateoroloji uzmanlarımız tarafından Umum Müdür
lük merkezinde her yıl açılmakta olan meteoroloji tekâmül kursuna katılacak 50 perso
nelin 9 aylık kurs yevmiyeleriyle kurs masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 
60 000 lira fazlasiyle 120 000 lira teklif olunmuştur.. 
Geçen yıl borçları : 
Geçen yıl tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından aynen konulmuştur. 
Eski yıllar borçları : 
Geçen yıl tahsisatının kâfi geleceği anlaşıldığından aynen konulmuştur. 
Memur ve hizmetlilere yemek yardımı : 
Vilâyetler kadrosunda olup 4256 sayılı Kanun gereğince merkezde çalışan memur ve 
hizmetliler dâhil, 482 personele yapılacak bir yıllık öğle yemek yardımı karşılığı ola
rak yeniden açılan bu tertibe 80 000 lira teklif olunmuştur. 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ye küçük yapılar : 
Mevcut Hazine malı 13 aded meteoroloji istasyonunun 1960 yılında onarımları için 
bu fasıldan verilmiş olan tahsilat tasarruf maksadiyle bloke edilmiştir. 1961 yı
lında yapılması zaruri görülen onarma masraflarına karsîlık olmak üzere geçen yıl 
olduğu gibi 100 000 lira konulmuştur. 
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Mevcut makina alet ve malzeme onarımı : 
Mevcut alet ve malzemenin onarım masraflarına karşılık olmak üzere geçen yıla na
zaran 1 499 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif olunmuştur. 
Meteoroloji istasyonları yapı masrafları : 

' * 1960 yılında verilmiş bulunan 300 000 liralık tahsisatla Amerikan yardımından sağ- * 
lanan rasat ve telsiz cihazının kiralık binalara yerleştirilmesi mümkün olamamıştır. 
Maraş istasyon binası için satmahnacak arsa bedeli ile 9 vilâyette yeniden yaptı
rılması lâzımgelen istasyon binalarmin yapı masraflarına karşılık olmak üzere ge-

* çen yıl tahsisatına nazaran 333 000 lira fazlasiyle 406 000 lira teklif olunmuştur. 
Satmahnacak makina, alet ve malzemeler : 
Merkez ve taşra teşkilâtı ihtiyacı için satmahnacak rasat alet ve malzeme bedeli
ne karşılık olmak üzere geçen yıla nazaran 75 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif 
olunmuştur. 
Motorlu taşıtlar satmalma karşılığı: 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

25 237 sayılı Kanun gereğince satmahnacak taşıtlar (Maliye Bakanlığı Bütçesine akta
rılacak olan) : 
Şehirden uzak mesafelerde bulunan hava meydanlarında çalışan personelin naklinde 
kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden satmahnacak nakil vasıtası bedeline 
karşılık olmak üzere geçen yıla nazaran 95 501 lira noksaniyle 184 499 lira konul
muştur. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Bakan tahsisatı : 
159 sayılı Kanuna, göre Bakana verilecek yıllık tahsisat karşılığıdır. 

11 Merkez memurları maaşı : 
12 Vilâyetler memurları maaşı : 

Teşkilât kanunu ile kabul edilen kadrolardan ilişik(L) cetveline almanlar dışında ka
lan fiilî kadroların yeni zamlarla birlikte yıllık tutarıdır. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 

Faslın muhafazası için 1 lira, konulmuştur, 
11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : ' 

Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) cetveline dâhil kadroların yeni zamlarla 
birlikte yıllık tutandır . 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 

Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
11 Merkez memurları çocuk zammı : 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
21 Merkez memurları doğum yardımı : 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı ; 
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31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 

Sarfiyat seyrine göre vilâyetler memurları çocuk zammı ve merkez memurları doğum 
yardımı tahsisatı kifayet etmediği cihetle bu fasla 3 60O lira zam yapılmış ve diğer 
tertiplere konan tahsisatın ihtiyaçları karşılamakta olduğu görüldüğünden 1960 tah
sisatları aynen muhafaza edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

209 Emekli keseneği : 
Aylık ve ücretler için teklif olunan tahsisatın % 6,5 üzerinden hesap ve teklif olun
muştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
5Û27 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince Bakanlık Müsteşarına ayda 350 lira hesabiyle 
verilmesi icabeden temsil ödeneğinin yıllık tutandır. 

217 Ek görev tazminatı : 
Geçen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları : 
10 Kırtasiye : * ' 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 Öteberi masrafları : 

* 50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 

^ Sarfiyat seyri göz önünde tutularak geçen yıl tahsisatından 5 500 lira noksaniyle 
teklif edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları : 
10 Kırtasiye : 
20 Döşeme : v 
30 Demirbaş : " 
40 öteberi masrafları : 
50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 

Sarfiyat seyri göz önünde tutularak ve tasarruf mülâhazalariyle geçen yıl tahsisatın
dan 9 500 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bakanlığın merkez ve vilâyetler teşkilâtı tarafından kullanılması icabeden defterler
le matbu evrak ve tabı ücretleri karşılığı olarak geçen yıl tahsisatından 20 000 lira 
noksaniyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
21 Merkez telefon masrafları ; 
22 Vilâyetler telefon masrafları : 

Geçen yıllar sarfiyat seyri göz önünde tutularak 1960 tahsisatından 7 500 lira noksa
niyle 95 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

305 11 Merkez kira bedeli : 
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12 Vilâyetler kira bedeli : 
50 000 liralık tahsisatın kifayet edeceği anlaşılmakla geçen yıl tahsisatından 2 500 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
(D) cetveline dâhil kadrolarda çalışan hizmetlilerden giyecek eşyası verilmesi mutat 
olanlar için yaptırılacak palto, elbise, ayakkabı, iş elbisesi ve sairenin tahmini bedeli 
karşılığıdır. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
20 Muvakkat vazife harcırahı : 
30 Müfettişler harcırahı :• 
40 Eenebi memleketler harcırahı : 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin hareırahlariyle başka mas

rafları : 
70 Liman Reis ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri jçin deniz taşıtları 

ücreti : 
Geçen yıllar sarfiyatı göz önünde tutularak 1960 tahsisatından 3 000 lira noksaniyle 
333 000 lira teklif edilmiştir. 

308 İ l Merkez tedavi masrafları : 
12 Vilâyetler tedavi masrafları : 

İhtiyaç ve sarfiyat göz önünde tutularak 1961 yılı tahsisatı 10 000 lira teklif edilmiş
tir. j 

309 11 Bakanlık otomobili işletme masrafları : 
12 Bakanlık otomobili onarma masrafları : 

Sarfiyatın seyri göz önünde tutularak bu maddelere geçen yıla nazaran 1 200 lira faz-
lasiyle 7 000 liralık tahsisat teklif edil'miştir. 

403 Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

408 Yüksek İstişare Kuruluna üye olarak iştirak edeceklerin huzur haklariyle yollukları : 
101 sayılı Kanun gereğince kurulan Yüksek İstişare Kuruluna iştirak edeeek üyelerin 
huzur hakları ile yollukları karşılığı olarak yeniden açılan bu tertibe 60 000 lira ko
nulmuştur. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu umumi masrafları : 
1960 - 1961 ders yılında okulda bulunacak 200 öğrencinin yiyecek, giyecek, harçlık ve 
sair bilcümle ihtiyaçları karşılığı olarak 1961 yılı için 775 000 lira teklif edilmiştir. 

417 10 Mayın yoketme masrafları : 
20 Deniz taşıtları işletme masrafları : 

1961 yılı için 11 000 lira teklif edilmiştir. 
Motörlerin sarfiyatı hesaplanarak 32 500 lira teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone : 
20 Başka her çeşit masraflar : 

15 000 liralık tahsisatın kifayet edeceği anlaşılmakla geçen yıl tahsisatından 2 000 lira 
noksan teklif edilmiştir. 

452 10 Staj masrafları : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştu]*. 

20 Teknik yardımlardan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin 
harcırah ve masrafları : 
-"^0 yılında Amerika'ya gönderilmiş olan elemanın yurda dönüş masrafiyle 1961 
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yılında Amerika'ya gönderilecek 7 elemanın uç>k ücretleri ve seyahat yevmiyeleri 
ve sair masrafları karşılığı olarak bu maddeye 59 000 lira teklif edilmiştir. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı : , 
Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Teşkilâtına 1961 yılı katılma payı olarak 142 581 
ve 6812 sayılı Kanunla Hükümetimizin iştirak etmiş olduğu Devletlerarası Denizcilik 
Teşkilâtına iştirak hissesi karşılığı olarak da 27 419 lira ki ceman bu tertibe 170 000 
lira teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konefranslara iştirak edenlerin harcırah ve masrafları : 
1961 yılında Avrupa ve Amerika'da toplanacak Hava Seyrüseferi ve Sivil Havacılık 
Kongresine ve Amerika'da toplanacak (ÎCAO) Umumi Heyetine katılacakların 
yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak 81 000 lira konulmuştur. 

476 Hava trafik kontrol kursu umumi masrafları : 
Faslın muhafazası için 1 lira bırakılmıştı:'. 

501 Geçen yıl borçlan : 
Tahakkuk edecek borçların karşılığı olmak üzere geçen seneki tahsisatın aynı teklif 
edilmiştir. 

502 10 1956 - 1959 yılları borçları : 
Tahakkuk etmiş ve edecek olan borçların karşılığı olmak üzere geçen seneki tahsisa
tın aynı teklif edilmiştir. 

20 1928 - 1955 yılları borçları : 
Maddenin muhafazası maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

601 6623 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Türk Hava Yolları Anonim Ortaklı
ğına : 
6623 sayılı Kanunun 17 ne; maddesi gereğince Türk Hava Yolları Anonim Ortaklı
ğının 1959 yılı zararı karşılığı olarak 10 818 983 lira teklif edilmiştir. 

653 Bakanlık memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardım olmak üzere TCDD 
merkez kafetaryasına 
TCDD Merkez kafetaryasından istifade edecek olan bakanlık merkez memur ve müs
tahdemlerinin öğle yemeği masraflarına yardım olmak üzere yeniden açılan bu 
tertibe 20 000 lira konulmuştur. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : -
Mülkiyeti Devlete aidolup liman idaresi olarak kullanılmakta olan binalardan ta
mire muhtacolanların tamiri maksadiyle 95 000 lira teklif edilmiştir. 

711 ' Limanlarda kıyılardan verilecek işaret vasıta ve malzemelerin onarımı : 
Gemilere meteorolojik işaretleri vermek üzere bâzı limanlarımızda mevcut işaret 
direklerinin tamiri için 4 998 lira tekliü edilmiştir-

712 Liman idarelerine ait deniz taşıtlarının onarımı : 
Limanlardaki servis motorlarının bakım ve tamirlerine ait kesifleri göz önüne alına* 
rak bu tertibe 85 000 lira teklif edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satmalma masrafları : 
Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

751 Tamir atelyesi için satmalmacalf makina, alet ve malzemeler : 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

752 Liman idareleri için satmalmacak veya yaptırılacak taşıtlar : 
Denet; motoru bulunmıyan limanlarımızın makina ve tekne mubayaasını temin maksa
diyle bu tertibe 75 000 lira teklif edilmiştir, 
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755 Yüksek Denizcilik Okulu için satmalmacak motorlu deniz vasıtaları : 
öğrencilerin'gemicilik dersleri pprogramları gereğince amelî bilgilerini artırmak için 
bir motorlu vasıtaya ihtiyaç bulunduğundan evvelce bu vasıtanın motoru alınmıştır. 
Denizcilik Bankasına teknesinin yaptırılması için bu fasla 47 000 liralık tahsisat ko
nulmuştur. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Çalışma Bakanlığı 1961 m&"& yılı bütçesinin (A|/l) kısmına dâhil hizmetler için 7 631 800 
lira ve (A/II) kısmına dâhil hizmetler için de 49 200 lira olmak üzere ceman 7 711 000 lira üze
rinden tanzim ve teklif edilmiştir. 

Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan tahsisatların mucip sebepDeri tertip sırasiyle aşağıda 
gösterilmiştir: 

F. M. 

101 Bakan ödeneği: ' • 
13 . 12 . 1960 tarih ve 159 sayılı Kanuna tevfikan Bakanın bir yıllık tahsisatı tuta
rıdır. 

201 11 Merkez memurları maaşı: 
Mevcut 95 aded merkez memurlarının bir yıllık maaşları tutarına 107 ve 108 sayılı 
kanunlarla ihdas olunan 13 aded Sivil Savunma Sekreter ve uzmanlarının bir yıllık 
maaş tutarlarının ilâvesi ve son yapılan zam da nazarı itibara alınmak suretiyle geçen 
yıldan 410 180 lira fazlasiyle 1 282 580 liralık ödenek konulmuştur. 

12 Vilâyetler memurları maaşı: 
6050 sayılı Kanuna bağlı 257 aded vilâyetler memurları için konulan tahsisata 7460 
sayılı Kanunla kurulan Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsüne 21 aded memurun 
ilâve olunması ve son yapılan zam dolayısijd'e geçen yıla nazaran 748 820 lira fazlasiyle 
2 670 620 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Açık maaşı alan merkez memuru yoktur. Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Açık maaşı olan vilâyetler memuru yoktur. Tertibin muhafazası için 1 lira konul
muştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Geçen yıla nazaran kadrolarda bir fark olmayıp merkez hizmetlilerinin bir yıllık 
ücretlerinin karşılığı ve yeni yapılan zam ile birlikte 215 550 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
1960,kadro cetvellerine göre vilâyetler hizmetlilerinin bir yıllık ücretlerinin tutarı 
278 400 lira, 7460 sayılı Kanunla kumılan Yakın ve Orta -"Doğu Çalışma Enstitüsü 
için alman 12 aded kadronun bir yıllık tutarı 123,000 liradır. Son yapılan zam naza
rı itibara alınmak suretiyle geçen yıldan 161 250 lira fazlasiyle 439 650 lira ko
nulmuştur. 
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206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Münhal kadrolara tâyin edilen memurların çocuklarının bulunması ve çocuk adedi
nin de artabileceği gözönünde tutularak geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlosiyle 
14 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı •. 
IVfünhal kadrolara tâyin edilen memurların çocuklarının bulunması ve 1961 yılında 
doğumlarla çocuk adedinin artabileceği nazarı itibara alınarak 3 000 lira ilâvesiyle 
40 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. " ' 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. * 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yıl konulan tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

40 Yakacak zammı : 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynıdır. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci (maddesi gereğince Ödenecek • para 
mükâfatı : 
Faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. ' 

209 5434* sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret fasıllarına konulan tahsisatın % 6,5 u üzerinden hesaplanarak 250000 
lira teklif edilmiştir. Son yapılan 44 000 lira zam ile birlikte 294 000 lira konul
muştur. 

210 Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynı olarak kanunu gereğince Bakanlık Müsteşarının bir yıllık tahsisat 
tutarı olan 4 200 lira teklif edilmiştir. 

301 10 Merkez kırtasiye : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir.* 

20 Merkez döşeme : 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : ş -
Geçen yılın aynıdır : 

40 Merkez öteberi masrafları : 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
Makam otomobili garajının bir yıllık aydınlatma masrafı karşılığı geçen yıl olduğu 
gibi 200 lira teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Bakanlık garajının teshini için geçen yılın aynı olarak 300 lira teklif edilmiştir. 

302 10 Vilâyetler kırtasiye : 
1 . 8 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 5/180 sayılı Kararname gereğince teşkilâtın 
kırtasiye ihtiyacı göz 'önünde bulundurularak 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif 
edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
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30 Vilâyetler demirbaş : 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 
5/180 sayılı Kararnameye göre bölgelerin ilân masraflarının artacağı nazarı itibara 
alınarak geçen yıldan 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Bâzı illerde cereyan bedellerine zfam yapılmış olması dolayısiyle geçen yıla nazaran 
2 0Ö0 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
" Geçen yılın aynıdır. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynıdır. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri.: 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
1 .8 .1960 tarihinde yürürlüğe giren 5/180 sayıl? Kararname icabı olarak muhabere ve 
tebligatın artmış olmasından 10 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Geçon yılın aynıdır. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
5/180 sayılı Kararname icaBı olarak 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira : 
Bu tertibe konulan tahsisatın 64 000 lirası Bakanlık byıasmm ve 2 500 lirası Bakanlık 
otomobilinin garaj kirasıdır. 107 ve İ03 sayılı kanunlar icabı olarak İşçi Sigortaları Ku
rumundan kiralanacak 27 oda için yeniden 24 500 lira ilâve edilmek suretiyle 91 000 
lira teklif edilmiştir. . 

12 Vilâyetler kira : 
Balıkesir ve Kayseri Bölge Müdürlüklerinin yeni binalara taşınmaları zaruri olduğun
dan bu tertibe geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 257 850 lira teklif edilmiştir. 
Giyecekler : 
Geç.&n yılın aynı olaraCs teklif "'edilmiş tir. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : ; 
Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 500 lira noksaniyle 55 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : 
5/180 sayılı Kararname icalbı olarak i<ş yerlerini geçen yıla nazaran asgari 1/3 nispeti 
teftişinin artmış bulunmasından 124 748 lira fazlasiyle 674 748 lira teklif edilmiştir. 

42 Tetkik için ecnebi memleketlere gönderilecek bakanlık müfettişlerinin harcırahı : 
50 sayılı Kanun icabı olarak bu tertibe konulan 63 000 lira tasarruf edilmiş faslın mu
hafazası için 1 lira konulmuştur. 

81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı : , 
50 sayılı Kanun icabı olarak geçen yıl konulan 10 000 lira çıkarılmış faslın muhafazası 
için 1 lira konulmuştur. 

11 (4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları) Merkez 
Geçen yıl konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 500 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edil
miştir. 
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12 Vilâyetler : 
Geçen yıl konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 500 lira fazlasiyle 7 000 lira teklif edil
miştir. 

11 Bakanlık otomobili işletme masrafları : 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

12 Bakanlık otomobili onarma masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : * ' 
Bölgelere yeniden satmalmmasma lüzum hâsıl olan jeepin de masrafları nazarı itiba-
re alınmak üzere geçen seneye nazaran 2 000 lira fazlasiyle 23 000 lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Yeniden satmalmacak jeep otomobilinin masraflarını karşılamak gayesiyle 2 000 lira 
fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 
Temsil masrafları : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

10 îş ihtilâfları hakem kurull-arına katılacaklara ödenecek huzur ücret ve harcırahları : 
. Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

20 3008, 6253 ve 6379 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacak me
mur olmıyan azaların huzur ücretleri ve yol masraflariyle memur azaların harcırahları: 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif'edilmiştir. 
Çalışma Enstitüsü umumi masrafları: ^ 
Geçen yıl sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görülen 8 000 lira noksanı ile 160 000 
lira teklif edilmiştir. ' 
5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince îş mahkemelerine katılacak iş veren 
ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. • 

10 Satmalma ve abone : * . B 

Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
20 Başka her çeşit masraflar : 

Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-

riyle her çeşit masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle eenebi memleketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları : 
Geçen yıl konulan tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına bu yıl Hükümetimizin katıl
ma payı 74 443 Amerikan doları olarak tesbit edilmiş olup geçen yıla nazaran 46 017 
lira fazlasiyle 669 987 lira teklif edilmiştir. (74 443X9=669 987) 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ye masrafları : •• 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Geçeri yıl borçları : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
1956 - 1959 yılları borçları -. * 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
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601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince îş ve işçi Bulma Ku
rumuna yardım : 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

653 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım : 
Uzak mahallerde oturan memurların öğle yemeklerine yardım olarak ödenmek üzere 
bu yıl yeniden ihdas edilmiş olup 15 500 lira konulmuştur. 

752 237 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar (Maliye Bakanlığı 'bütçesine akta
rılacaktır.) : ' - • 
Bölge müdürlüklerine alınacak jeep otomobili için 49 200 lira teklif edilmiştir. 

SANAYİ BAKANLIĞI 

Sanayi Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi (A/l) işaretli cetveli 10 289 000 ve (A/2) işaretli cetve
li 115 805 000 lira olmak üzere ceman 126 094 000 TL. olarak tanzim ve takdim edilmiştir. İstenilen 
tahsisatın 31 079 000 lirası Bakanlığımıza bağlı bulunan -Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne, 
11 000 000 lirası Elektrik İşleri Etüd İdaresine, 36,500 000 lirası Sümerbank Umum Müdürlüğüne, 
36 000 000 lirası da Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğüne, Ereğli Demir ve Çe
lik Fabrikaları T. A. Ş. ne iştirak hissesi karşılığı yatırım yardımı olarak konulmuştur^ bakiye 
11 015 000 lirası da 6973 ve 7347 sayılı kanunlarla tahmil olunan hizmetleri ifa etmek üzere Ba
kanlığımız teşkilâtının ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Bütçemizin fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arz edilmiştir : 
F. M. 

6480 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan 1 000 
liralık tahsisat karşılığıdır; 
6973 ve 7347 sayılı Sanayi Bakanlığı 
kuruluş ve vazifeleri hakkındaki ka
nuni kadro tutarı 
(L) cetveline alınan kadrolar tutarı 

101 

201 

Bakan tahsisatı 

11 Merkez memurları 
maaşı 

12 000 

3 940 400 

107 sayılı Kanunla alman kadro tutarı 
108 sayılı Kanunla alman kadro tutarı + 159 

Maliye Bakanlığınca kabul edilen 
Zam karşılığı 

3 940 400 
12 Vilâyetler memurları 1 749 200 Yukarda zikredilen kuruluş kanunları 

maaşı gereğince vilâyetler kanuni kadrolar 
tutarı 1 166 400 
107 sayılı Kanunla alman kadro tu
tan + 306 000 

3 
V 

894 
835 

600 
200 

3 059 400 

+ 
3 
3 
+ 

74 400 
159 

293 
283 
656 

600 

400 
600 
800 

1 472 400 
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Maliye Bakanlığınca kabul edilen 
Zam kargılığı 

1 456 000 
+ 293 200 

1 749 200 

21 Merkez memurları açık 
maaşı 

22 Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

1 Bakanlığımızda halen açık maaşı alan memur ol
madığından faslı açık tutulmak için 1 lira konul
muştur. 

1 Bakanlığımızda halen açık maaşı alan memur ol
madığından faslı açık tutulmak için 1 lira konul
muştur. 

11 Merkez hizmetlileri 
reti 

üc- 1 216 000 (D)cetveli kadroları tutarının geçen senenin tah
sisatından 201 400 lira fazla olması bir aded 500 
liralık şoför ile vilâyetlerden 6 aded kadronun 
ilâve edilmesi ve zam karşılığı 117 000 liranın ko
nulmasıdır. 

12 Vilâyetler hizmetlileri 451 000 
ücreti 

Vilâyetler (D) cetveli kadrosu tutannm tamamı 
ve bir aded 450 liralık şoförün ilâvesiyle 6 aded 
kadronun merkeze alınması ve zam karşılığı 58 000 
lira ilâve edilmesinden mütevellit olup geçen yıl 
tahsisatından 3 800 lira noksandır. 

Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

11 Merkez memurları ço
cuk zammı 

21 450 6948 sayılı Kanun gereğince tutulacak sanayi si
cili işlerinde çalıştırılmak üzere muvakkaten is
tihdam edilecek 1 100 lira ücretli bir aded Gra
fik Uzmanı ve Enerji Dairesi Başkanlığı hizmetin
de çalıştırılacak 950 lira ücretli bir aded müter
cim kadrosunun (E) cetvelinde istihdamına lü
zum hâsıl olduğundan bu kadroların tutarı olup 
geçen yıl tahsisatından 27 750 lira azdır. 

Merkezden 193 çocuk için zam tahakkuk ettiril-
30 000 mektedir. Bir yıl tutarı 23 160 lira olup mün-

hallere yapılacak tâyin ve yeni doğum ihti
maline binaen geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları 
çocuk zammı 

21 Merkez memurları do
ğum yardımı 

Yapılacak tâyinlerle birlikte 232 çocuk için teklif 
30 000 edilmiştir. 

Doğum vukuunda memurlara yapılacak yardım 
5 000 karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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22 Vilâyetler memurları 
doğum yardımı 

31 Merkez memurları 
ölüm yardımı 

32 Vilâyetler memurları 
ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

Ecnebi dil bilenlere 
35656 sayılı Kanunun 
5 nci nci maddesi ge
reğince ödenecek para 
mükâfatı 

5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin 
(D) fıkrasiylc 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emek-
Sandığmâ yapılacak 
ödemeler 

Temsil tahsisatı 

4 000 Geçen yılın aynı olup ihtiyacı karşılıyacağı tahmin 

edilmektediı^ 

7 000 Geçen yılm'kinden 500 lira eksik te'klif edilmiştir. 

5 000 Geçen yılki teklifin aynıdır. 
1 000 Geçen yıl tahsisatından 500 lira eksik olup, ye

niden yapılacak tâyinler nazarı itibara alınarak 
bu miktar teklif edilmiştir. 

1 Bu tahsisat yabancı dil imtihanını Kanunu uya
rınca bilenlere, verilen tahsisat olup, geçen yılm-
kinden 1 499 lira eksiktir. 

457 650 5434 sayılı Kanunim hükümlerine göre memur 
ve hizmetlilerin maaş ve ücretlerinden tevkifi 
lâzımgelen emekli kesene'kleriyle giriş ve artış 
farkları miktarlarında Emekli Sandığına ödene
cek miktarların karşılığı olup ' maaş ve ücret 
tertiplerine konulan tahsisatın % 6,5 ğu üzerin
den hesaplanmıştır. Zam karşılığı olarak 67 000 
lira ilâve edilmiştir. 

4 200 5027 ve 3237 sayılı kanunlar gereğince Bakanlık 
Müşteşarıri'a ayda 350 lira üzerinden ödenen temsil 
tahsisatının yıllık tutarıdır. 

10 Merkez kırtasiye 

20 Merkez döşeme 

50 000 Bakanlığın normal ihtiyacına ilâve olarak Maden 
Dairesi Reisliğine alınacak 1 248 aded klasör kar-

' şılığı olup tasarrufa riayet nazarı itibara alınmış
tır. Geçen yıl tahsisatı 60 000 lira olup 50 sayılı 
Kanunla 10 000 lira tasarrufa alındığından baki
ye tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

15 000 Mevcut mefruşat senelenden beri kullanılmış oldu
ğu cihetle eskimiş olanların tamiri ve yeniden teş
kil edilmiş dairelerin ihtiyacına karşılık olmak üze
re konulmuştur. Geçen yıl tahsisatı 25 000 lira 
olup 50 sayılı Kanunla 10 000 lira tasarrufa alın
dığından bakiyenin aynı teklif edilmiştir. 
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30 Merkez demirbaş 30 000 Merkezdeki dairelerin demirbaş ihtiyacının karşı
lanması, tamiri karşılığı olarak konulmuştur. 50 
sayılı Kanunla 20 000 lira tasarruf edildiğinden 
geçen yıl tahsisatı 50 000 lira olup 20 000 lira nok
san teklif .edilmiştir. 

40 Merkez öteberi masrafları 25 000 Şehir ve içme suyu bedelleriyle bahçenin bakımı 
dört ayrı binada çalışmakta olan Bakanlık binaları
nın temizlik malzemesi ve bakım masraflarına, Sı
nai Mülkiyet Müdürlüğünün ihtira beratlarını tes-

" cil ve devri için ve markaların tesciline ait yapıla
cak ilân ve saire masrafları karşılığı olmak Ü2jere 
konulmuştur. Geçen yıl tahsisatı 25 000 liradan 50 
sayılı Kanunla 4 000 lira tasarrufa alındığına göre 
bakiye tahsisatına nazaran 4 0Ö0 lira fazla teklif 
edilmiştir. 

35 000 Bu tahsisatla Sanayi ve iktisat ve Ticaret Bakanlık
larının işgal ettikleri binaların aydınlatma bedeli 
olarak geçen yıl tahsisatının aynı teklif 'edilmiştir. 

70 000 Sanayi, Millî Eğitim ve Ticaret Bakanlıklarının 
ısıtma ihtiyaçları müştereken karşılanmakta oldu
ğundan Bakanlığımız için 500 ton kömür konten
janı ayrılmış olup 10 ton odun bedeli ve nakliye 
ücreti olarak geçen yıl tahsisatı aynen teklif edil
miştir. 

35 000 Vâki harcamalar nazarı itibara alınarak bu fasıl
dan 5, 000 lira tasarruf edileceği anlaşıldığından 
35 000 lira teklif edilmiştir. 

25 000 1960 yılı harcamaları nazarı itibara alınarak ge
çen yıla nazaran 5 000 lira noksan teklif edilmiş
tir. 

35 000 Bu fasıldan 5 000 lira tasarruf edileceği anlaşıl
mıştır. Geçen yılın 55 000 liralık tahsisatından 50 
Sayılı Kanunla 10 000 lira tasarruf a alındığından 
bakiye tahsisata nazaran 5 000 lira eksik teklif 
edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma 

60 Merkez ısıtma 

10 Vilâyetler kırtasiye 

20 Vilâyetler döşeme 

30 Vilâyetler demirbaş 

40 Vilâyetler öteberi mas
rafları 

50 Vilâyetler aydınlatma 

60 Vilâyetler ısıtma 

20 000 Geçen yıla nazaran 5 000 lira noksan teklif edil
miştir. 

10 000 1960 yılında yapılan harcamalar göz önünde tutu
larak geçen yıla nazaran 15 000 lira noksan teklif 
edilmiştir. 

25 000 Yeniden kurulan Diyarbakır Sanayi Müdürlüğü 
ile mevcut Bölge Sanayi müdürlükleri, Sanayi mü
dürlükleriyle irtibat memurlukları ısıtma ihtiyaç
larının karşılanması nazarı itibara alınarak geçen 
seneye nazaran 20 000 lira noksanı ile teklif edil
miştir. 
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Basılı kâğıt ve defterler 70 000 Sanayi sicili için gerekli defter ve kartların mu
bayaası ve maden sicili bürosu için gerekli def
terlerle lenvestisman ve dokümantasyon büroları 
her nevi basılı kâğıt ve defter ihtiyacının temini 
ile Bakanlık diğer teşkilâtlarının ihtiyaçları nazarı 
itibara alınarak geçen yıla nazaran 15 000 lira nok
san teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve tel
graf ücretleri 

70 000 Bakanlığımız reislik ve müdürlüklerinin muhabere 
hacmi günden güne artmakta olduğu ve Maden 
Kanununun 29 ncu maddesi gereğince maden ruh
satlarının tevdiine dair tebligatın adlî tebligat usu
lüne göre posta ile yapılmakta olması nazarı itibara 
alınarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve 
telgraf ücretleri 

21 Merkez telefon mas
rafları 

40 000 

60 000 

Vilâyetler teşkilâtı PTT ihtiyaçları hususiyle yeni 
kurulmuş olan Eskişahir ve Diyarbakır Sanayi mü
dürlüklerinin masrafları da göz önüne alınarak ge
çen seneki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Bakanlığumıza bağlı bulunan istihsal bölgelerini u i 
sanayi müesseseleri, işletmeler ve bunlarla alakalı 
idari makamlarla vilâyetler teşkilâtımızla birçok 
şehirlerarası muhabere yapılmakta, Bakanlığımız 
telefon santralinin Ticaret ve Millî Eğitim Bakan
lıkları ile müşterek kullanılması dolayısiyle ve hu
susiyle yeni kurulan ve kurulacak olan bölge mü
dürlükleriyle ve irtibat memurluklarının ihtiyacı 
göz önüne alınarak teklif edilmiştir. Geçen yılın 
75 000 liralık tahsisatından 50 sayılı Kanunla 15 000 
lira tasarrufa alındığından bakiye tahsisatın ayna 
teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon n m 
rafları 

30 000 

11 Merkez kira bedeli 

Sanayi Bölge ve Sanayi müdürlükleriyle irtibat me
murluklarının konuşma masrafları ve yeniden ku
rulacak telefon tesisi masraflarını karşılamak üze
re geçen seneye nazaran 5 000 lira noksan teklif 
edilmiştir. 

130 000̂  Bu fasla konan tahsisat, Enerji Dairesi Reisliği 
için kiralanan bina ile makam otomobilinin garaj 
kira bedeli olup 1961 yılında Maden Dairesi için 
kiralanması derpiş edilen daire, halen Muhasebe 
Müdürlüğü ve Teftiş Heyetinin işgalinde bulurun 
binanın kira karşılığı olup geçen yıl tahsisatından 

. 65 000 lira fazladır. 
12 Vilâyetler kira bedeli 175 000 Vilâyetlerde kurulmuş teşkilâtın bir kısmı halen 

gayrimüsaidolarak çalışmakta olduklarından ve 
yeniden kurulan Sanayi Müdürlüğü için elverişli 
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Giyecekler 

10 Daimî vaaife harcırahı 

20 Muvakkat vazife harcı
rahı 

30 Müfettişler harcırahı : 225 000 

40 . Ecnebi memleketler 
harcırahı : 

50 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin harcı
rah ve başka masraf
ları : 

bir bina kiralanması ve halen ödenmekte olan ki
raların karşılanması için geçen yıla nazaran 
75 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

25 000 Bütçemizin (D) cetvelindeki hizmetlilerden elbise 
alma hakkına haiz 60 kişiye elbise ve ayakkabı 
ile 19 adedine palto 16 adedine iş elbisesi 3 ade
dine lâstik çizme bedeli olarak geçen yıla nazaran 
5 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

30 000 Merkez ve vilâyetler teşkilâtına tâyin olunacak 
memurların zatî ve aile harcırahları karşılığı ola
rak geçen yıla nazaran 10 000 lira eksik teklif 
edilmiştir. 

50 000 Yeni kurulan ve kurulacak olan vilâyetler teşki
lâtının organizasyonu için merkezden ve diğer 
mahallerden gönderilecek memurların muvakkat 
vazife harcırahı karşılığı olarak konulmuştur. 
Geçen yıl tahsisatı olan 70 000 liradan 50 sayılı 
Kanunla 20 000 lira tasarrufa alındığından baki
ye tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 
Teklif olunan tahsisat 22 müfettişin harcırahları 
ile yol masrafı karşılığıdır. Harcırah Kanunu 
ile Muvazenei Umumiye Kanununun 10 ncu mad
desinde gösterilen yevmiye miktarına göre bu -2 
müfettişin senede 250 gün itibariyle yevmiyeleri 
ve 6970 sayılı Kanunla verilen vazifelerin ve bil
hassa maden ihtilâflarının mahallen tetkiki için 
beher müfettiş başına 200 lira hesabiyle 130 vaka 
için harcırah karşılığı olarak hesabedilmiştir. 
Bu fazla konan ödenekten 50 sayılı Kanunla 
50 000 lira tasarrufa alındığından geçen yıl ba
kiye tahsisatının aynı teklif edilmiştir. 

25 000 Bakanlığımızın iştigal mevzuu ile ilgili hususlar-
" da tetkikler yapmak ve tertiplenen toplantılara 

iştirak etmek üzere yabancı memleketlere gönde
rilecek memur ve bakanlık müfettişleri harcırahı 
olarak 1960 yılı harcırahları nazarı itibara alı
narak teklif edilmiştir. Bu fasla geçen yıl konan 
125 (XX) liradan 50 sayılı Kanunla 100 000 TL. 
tasarrufa alındığından bakiye tahsisata nazaran 
25 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

20 OOC 1961 malî yılında bakanlığımızca istihdam edil-
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GO Sanayi ve • küçük sa
natlar müfettişleriyle 
küçük sanatlar kont-

' rolörleri harcırahı : 

11 Merkez memurları te
davi masrafları : 

12 Vilâyetler memurları te
davi masrafları 

11 Bakanlık otomobili iş
letme masrafları 

12 Bakanlık otomobili onar
ma masrafları 

21 Merkez taşıtları işletme 
masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları iş
letme masrafları 

32 Vilâyetler otomobili onar
ma masrafları 

Temsil masrafları 

mesi mutasevver yabancı uzmana verilecek tahsisat 
karşılığı olup geçen yıl tahsisatı olan 30 000 lira 
50 sayılı Kanunla tasarrufa alınmıştır. 20 000 
lira teklif edilmiştir. 

10 '000 Sanayi ve küçük sanatlar müfettişleriyle, (kont
rolörlerinin harcırahları karşılığıdır. Geçen yılın 
60 000 liralık tahsisatından 50 saydı Kanunla 
15 000 lirası tasarrufa alındığından bakiye tah
sisata nazaran 5 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

25 OOO Merkez memurlarından hastalananlardan tedavi 
masraf arı ile tedavi edilmekte iken vefat eden
le-in cenaze masrafları ve tedavi için başka yer
lere gönderilecek memurların yollukları karşılığı 
olup geçen yılın aynıdır. 

15 000 Vilâyetler teşkilâtı memurlarının 11 nci madde
de izah edilen ihtiyaçlarını karşılamak üzere ge
çen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Geçen yılın aynıdır. 5 000 

2 500 

6 000 

2 000 

500 

7 500 

Tahlil lâboratuvar mas
raftan 

10 000 

Geçen yılın aynıdır. 

Hali hazır taşıt miktarı bir aded olup 19611 yalı
nın ortalarına doğru alınması mutasavver bir 
aded «Jeep Station» otomobilinin masrafları da 
nazarı itibara alınarak geçen yıla nazaran 2 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 
1961 yılında İstanbul Bölge Sanayi Müdürlüğü 
için alınması teklif edilen bir aded otomobilin 
işletme masrafı olup bu madde yeni açılmıştır. 
1961 yılında İstanbul Bölge Sanayi Müdürlüğü 
için alınması teklif edilen bir aded otomobilin 
onarma masrafına karşılık olarak teklif edilmiş 
ve bu madde yeniden açılmıştır. 
Yabancı şahıs ve müesseselerle geniş teması olan 
Bakanlığımız misafirlerini izaz; ve ikram Bakan
lık adına çelenk yaptırma, derneklere yardım ve 
misafirler için çay, kahve, şeker, sigara ve saire 
satınalmması karşılığı olarak geçen yıla nazaran 
2 500 lira eksik olarak teklif edilmiştir. 
1705 ve 3018 sayılı Kanun gereğince yürürlüğe 
konulan kaput'bezlerinin tip ve evsafları, kontr
plâk, Türk tuğla, Türk kiremit, Türk çimento, 
ipek, ısuni ipek ve karışık ipek kumaş, sabun 
normları, deri, gön ve kösele murakabe nizamna
mesi ve yerli sanayi mamulâtmıh işaretlenmesi 
hakkındaki nizamname mucibince fabrika, ima
lâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alma-
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6309 sayılı Kanun ge
reğince yapılacak bi
lûmum ilân ve sair 
masrafları : 

Harita ve levazım sa-
tmalma ve her çeşit 
masrafları : 

Sanayi sayım ve an
ketleri bilûmum mas
rafları : 

Burs masrafları : 

Satmalma ve abone 

cak numunelerin ambalaj, yollama, muayene ve 
tahli] ücretleri karşılığıdır. 1960 malî yılında ya
pılan harcamalar nazarı itibara alınarak 30 000 
lira noksan teklif edilmiştir. 

150 000 6309 sayılı Maden Kanununun 42, 47, 54 ve 61 nci 
maddeleri hükümlerine göre arama ruhsatnamesi 
iptaline, bulunmuş sayılan madenlere ve işletme 
hakkının iptaline mütaallik, ilânlarla bu kanunda 
derpiş olunan diğer her türlü ilân ve sair masraf
lar karşılığı olarak teklif edilmiş olup ıgeçen yılın 
aynıdır. 

42 095 Maden müracaatlerinde maden nevileri tefrik edi
lerek müracaatlerin ihtilâfa imkân vermiyecek 
sıhhatteki 1/25000 mikyaslı haritalarla değiştiril
mesi icabettiğinden maden dairesi için Harita 
Genel Müdürlüğünden 70 - 80 000 aded pafta 
alınması ve Enerji Dairesi Reisliği için lüzumlu 
3 000 liralık harita bedeli karşılığı olarak geçen 
yıla nazaran 36 095 lira fazla olarak teklif edil
miştir. 

60 000 6948 sayılı Kanun gereğince yapılan ve yapılacak 
olan sanayi sayım ve anketlerinin her türlü mas
rafları ile Ecnebi Uzmanlara memleket dışında 
Sanayi ve Sanayi envanteri mevzuunda yaptırıla
cak tetkikat masrafları karşılığıdır. 50 sayılı Ka-

' nünla 23 000 lirası tasarrufa alınmış olup geçen 
yıl tahsisat bakiyesi olan 100 000 liradan 40 000 
lira eksik teklif edilmiştir. 

63 000 Sanayi ve Maden daireleri hizmetlerinde çalıştı
rılmak üzere Üniversite ve Yüksek Okullarda 
okutturulacak öğrencilere verilecek burs (karşılı
ğıdır. 30 öğrenci ayda 175 lira üzerinden senelik 
olarak hesaplanmış olup geçen yılın aynıdır. 

30 000 Bakanlığımızca teknik bilgi ve fiyat temevvüçle-
rini takibetmek üzere yabancı dergi abone bedeli 
ve bakanlık teşkilâtının yerli ve yabancı neşri
yatı takip ve tetkikini temin edecek ederlerin mu
bayaası, Resmi Gazete ve günlük neşriyatın alın
ması maksadiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira 
noksan teklif edilmiştir. 

Başka her çeşit mas
raflar 

30 000 Sanayi sicili ile memleketimiz sanayiini yurt için
de ve dışında tanıtmak için yapılacak neşriyat 
masrafları, Enerji Dairesince ehliyetli elektrikçi
lere dağıtılmak üzere hazırlanacak yönetmelik 
masrafları, Sınai Mülkiyet Müdürlüğünün neş- • 
retmekte olduğu Resmî Sınai Mülkiyet Gazetesi
nin 108 - 114 sayılarının neşri için ve Bakanlığın 
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452 10 4489 sayılı Kanuna 
göre staj için • ecnebi 
memleketlere gönde
rileceklerin harcırah-
lariyle başka her çe
şit masrafları 

diğer çeşitli mjasrafları karşılığı olarak geçen yıl-
ki ödeneğin aynı teklif edilmiştir. 
Geçen yılın 25 000 liralık tahsisatı 50 sayılı ka
nunla tasarruf olunduğundan faslın muhafaza 
edilmesi için 1 lira teklif edilmiştir. 

452 20 Teknik yardımdan 
faydalanılmak sure
tiyle ecnebi memle
ketlere gönderilecek
lerin harcırah ve mas
rafları 

1 Geçen senenin 10 000 lira olan tahsisatı 50 sayılı 
Kanunla tasarrufa alındığından faslı muhafaza 
için 1 lira teklif edilmiştir. 

453 10 Kurum ve derneklere 
katılma payı 

453 20 Kongre ve konferans-
laara iştirak edecek
lerin harcırah ve mas
rafları 

501 Geçen yıl borçları 

502 Eski yıllar borçları 

602 Türk Standartlar Ens
titüsüne yardım 

285 000 6563 sayılı Kanunla ilthak ettiğimiz La Have 
Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün senelik mas
raflarına iştirak aidatımız .109 470,40 Holânda 
florini ile 6894 sayılı Kanunla katıldığımız (Sınai 
mülkiyetin himayesine mahsus) 1883 tarihli Paris 
ittihadı mukavelenamesinin 13 ncü maddesi gere
ğince her sene ödediğimiz 11 952,20 İsviçre Fran
gının kur karşılığı ve Dünya Enerji Kongresi 
Türkiye Millî Komitesiyle Amerika, İngiltere, Al
manya ve diğer Avrupa memleketlerindeki ener
ji teşekküllerine katılma payı 1 120 lira olup 
ceman 285 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

30 000 La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsü 
statüsünün tadili için ve La Haye'de .ihtira be
ratlarına ait müşterek tevdi anlaşması için ya
pılacak diplomatik konferansa iştirak edecek
lerin harcırah ve nmsrafları karşılığı olup geçen 
yıla nazaran 20 000 lira noksandır. 

1 000 1960 malî yı^mda ödenemiyen borçlar karşılığı 
olup geçen yılınkinin aynıdır. 
Geçen yılın aynıdır. 500 

200 000 Türk standartları Enstitüsü tarafından şimdiye 
kadar 34 takım halinde 260 aded malzemenin 
standardı yapılmıştır. 1960 ve 1961 yılında daha 
50 kadar maddenin standardının yapılması prog
rama alınmış olup 1705 sayılı Kanunla Bakan-
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Yemek bedeli 

Yapı onarımı ve kü
çük yapılar 

Maden hizmetlerinde 
kullanılan makina, alet 
ve malzemenin onar
ma masrafları 

55 000 

999 

000 

lığımıza tevdi' edilmiş olan bu hizmet mezkûr 
müessesece yapılacaktır. Teklif geçen senenin 
aynıdır. 
Başbakanlığın 7 — 2152 sayılı yazılariyle memur 
ve hizmetlilere ucuz ve sıcak öğle yemeyi veril
mesi emredildiğiüden beher öğün 75 kuruş üze
rinden yapılacak yardım karşılığı konmuştur. 
Bakanlığımızın işgal etmekte olduğu binanın 
tamirleri için geçen yd o'lduğu gibi bu sene bir 
lira noksan teklif edilmiştir. 
Maden Dairesinin elinde meTOut ve senelerden 
beri kullanıjmak suretiyle tamire muhtaç bir 
hale gelen teodolit ve pusla.larm onarma masraf
ları karşılığı olarak konulmuş olup geçen seneki 
teklifin aynıdır. 

2804 sayılı Kanun ge
reğince Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü
ne yardım 

31 079 000 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 2804 sayılı 
Kuruluş Kanunu ile derpiş edilen hizmetleri ifa 
etmesini teminen 1961 malî yılı ihtiyaçlarına sarf 
edilmek üzere Hazine yardımı olarak konulmuştur. 
Bu tahsisatın tesbitinde enstitü çalışmalarında ge-
çen senelere nazaran vuknıbulan genişlemeler dik
kat nazara alınmış ve bilhassa DLF ile yapılan an
laşmayı mütaakıp havadan tetkik projesine başlan
ması dolayısiyle projenin tatbiki esnasında tesbit 
edilecek anomalilerin tetkiki için yapılacak arazi 
çalışmalarının genişletilmesine ve bu çalışmalarla 
ilgili etüd, teknik ameliyelerin icabettirdiği malze
me, teçhizat ve makinaların teminine zaruret hasıl 
olmuştur. 
İktisadi gelişmenin planlanması hususu madenci
lik bakımından Enstitüye daha geniş ve memleket 
çapında hakiki bilgilerin elde edilmesini, plânlı en
düstrinin mesnedi olacak yeraltı servetlerinin çok 
daha katiyetle bilinmesi vazifesini Enstitüye tah
mil etmiş bu sebeple Enstitü faaliyet ve şubelerinin 
artırılması nazarı itibara alınarak 1961 iş progra
mı masraflarının tahmininde göz önünde tutulmuş
tur. Bu faaliyetlerin tabiî icabı olarak lâıboratuvar 
ve büro malzemeleri siparişiyle ecnebi ve yerli uz
man istihdamı, yeniden ecnebi memleketlere gön
derilecek talebe masraflarının bunlara paralel ola
rak artırılması cihetine gidilmiştir. Ayrıca 1961 
yılında kapalı saha içerisinde petrol etüdlerine da
ha fazla yer verilmesi, maden prospeksiyonu için 

0 
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Maden hizmetlerinde 
kullanılmak üzere sa-
tmalmacak muhtelif 
makina, alet ve mal
zemenin mubayaası ile 
ilgili her cins masraf
lar 

Sanut modelleri satın- 500 000 Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlık, 
alınması ve dağıtıl- küçük sanatlar ile küçük sanat kooperatiflerinin 
ması tekâmülünü sağlıyacak ve bu (kooperatiflerde ça 

lisanların meydana getirecekleri mamullerin ev-% 
safını yükseltecek fennî ve mekanik alet ve ci
hazların satmalmması, yaptırılması, kurulması, 
am-balâj, yollanması ve bunların kullanılmasını 
öğretmök üzere açılaca'k kursların .masrafları kar
şılığı olarak konulmuştur. Geçen yılın 800 000 
liralık tahsisatından 300 000 lirası 50 sayılı 
Kanunla tasarrufa alınmıştır. 

2819 sayılı Kanun ge- 11 000 000 2819 sayılı. Kanunla kendisine tahmil edilmiş olan 
reğince Elektrik îşle- vazifelerle 6973 sayılı Kanunla Bakanlığımıza 
ri Etüd İdaresine yar- bağlanan bu idareye munzam olarak verilecek 
dua vazifelerin çokluğu, halen yapılmakta olan ener

ji kaynakları, 'enerji pazarları, istatistik işleri, 
plânlama ve proje, işletmelerin rasyonel çalışma
ları ile ilgili etüdler ve teknik yardımlar ve Ba
kanlığımız ömriyle yaptırılacak etüdler nazarı 
itibara alınarak teklif edilmiştir. Geçen yıl ve

l i 

jöoşimi gibi yeni bir metodun tatbikinle geçilmesi 
ve bu maksatla jeokimya lâboratuvarmın ihdasiyle 
maden zenginleştirme lâboratuvarının da geliştiril
mesi derpiş olunmuştur. Bu durum muvacehesinde 
Enstitünün 1961 yılı (masraflarının - karşılanabil
mesi için geçen yıla nazaran 421 000 noksanı ile 
31 079 000 lira konulmuştur. 

1960 malî yılma *kadar bütçemizin (A/l) işaretli 
cetvelinin 601 nci yardımlar faslına konmakta 
olan tahsisat, bu müessesece yapılan harcamala
rın yatırım olması dolayısiyle 1961 malî yılından 
itibaren (A/2) işaretli cetvele ithal edilmiştir. 

1 Bu sene makina ve alet satmalınmıyacağından 
faslı muhafaza etmek için geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 
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794 Sümerbank Umum Mü
dürlüğüne yardım 36 500 000 

rilen 12 281 000 liradan 1 125 000 lirası 50 
sayılı Kanunla tasarrufa alındığından geçen yıl 
tahsisatına nazaran 156 000 lira eksik teklif 
edilmiştir. 

Hükümetimizin aldığı kararla kurulması tahak
kuk eden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. 
Ş. ne Sümerbank Umum Müdürlüğünün taahhüd-
ettiği iştirak hissesinin bir kısmını karşılamak 
üzere teklif edilmiştir. Bu yıl ihdas edilmiştir. 

795 Türkiye Demir ve Çelik 
İşletmeleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 36 500 000 

Maliye Bütçesi 

Hükümetimizin aldığı kararla kurulması tahak
kuk eden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. 
Ş. ne Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum 
Müdürlüğünün taahhüdettiği iştirak hissesinin 
bir kısmını karşılamak üzere teklif edilmiş olup 
bu yıl ihdas edilmiştir. 

220 000 Halen miadı dolmuş Makam arabasının mubayaa 
| karşılığı olarak 150 000, Enerji Dairesi Reisliğinin 
termik ve hidro - elektrik bölge santrallerini çe
şitti enerji tesislerini enerji nakil hatlarını ve tra
fo merkezlerinin inşa ve işletmelerinin murakabe
sinde Bakanlığımız Maden Dairesi Reisliğinin ve 
İstanbul Sanayi Bölge Müdürlüğünün 1705 sayılı 
Kanunun kendilerine tahmil ettiği norm nizam
name ve sitandartları tatbikatını Ankara ve İstan
bul'da kontrol etmek imkânını sağlamak iîzere 
iki aded jeep station karşılığı olarak 70 000 lira 
ki, ceman 220 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçen yıl tahsisatına nazaran 160 000 lira fazla
dır. 

BASIN - YAYIN VE TURÎZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesi yatırımlar dâhil 56 797 000 
lira olarak tesbit edilmiştir. 1960 yılı bütçesine nazaran tasarruf edilmesi mümkün 7 600 3151 
lira düşülmüş ve ihtiyaç görülen fasıllara 12 721 227 lira ilâve edilmiştir. 50 sayılı Kanundan 
sonraki duruma nazaran ise 2 816 315 lira düşülmüş ve 13 593 227 lira ilâve edilmiştir. 1960 
bütçesinden 50 sayılı Kanunla iptal edilen tahsisat çıktıktan sonraki miktarlara yapılan zam ve 
tenzillerin taallûk ettiği' fasıl ve maddelerle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiş ye hizmetin ifa
sına yeteceği tahmin edilen diğer fasıl ve maddelerdeki tahsisat miktarı yâ  geçen yılın aynı 
olarak veyahut 50 sayılı Kanundan sonraki duruma göre aynen teklif edilmiştir, 
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Merkez memurları maaşı : 
108 sayılı Sivil Savunma Teşkilâtına ait Kanunla ilâve olunan kadrolar kargılığı 
ve memur maaşlarına yapılan zamlar tutarı olarak geçen yıl tahsisatına 261 200 
lira ilâve edilmiştir. 
Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı : 
Türk haberler büroları ve basın ataşelikleri kısmına ait bir kısım kadrolar (L) cet
veline alınmış, imemur maaşlarına da gerekli zam ilâve edilmiş ve neticede tah-* 
sisatı geçen yıla nazaran 443 920 lira noksan teklif edilmiştir. 
Merkez memurları açık maaşı : 
5392 sayılı Teşkilât Kanununun tatbiki dolayısiyle açıkta kalan memurlardan bir 
kısmı emeklilik müddetlerini doldurması sebebiyle emekliye sevk edilmiş ve memur 
maaşlarına yapılan zam da nazarı dikkate alınarak tahsisatı geçen yıla nazaran 
6 048 lira noksan teklif edilmiştir. 
Merfeez hizmetlileri ücreti : 
Foto ve filim servislerinin modern anlayışa uygun tanı Ibir arşivini yapmak üzıere 800 
lira ücretli bir memur ve 500 lira ücretli bir daktilo, geniş çapta faaliyete geçecek 
olan fotoğraf serorisimiz için 1 100 lira üdretli bir aded fotoğrafçı, 700 lira ücretli 
bir laborant ve bu servise tahsis edilen hizmet arabası için 600 lira ücretli bir şoför 
kadrosu geçen yılkı kadrolara ilâve edilmiştir. Ayrıca (E) cetveli kadroları lâğve
dilmiş ve bu cetvelden alınan kadrolarda çalışan bâzı personelin (D) cetveli kadro
larında çalışmasını teminen kadrolar ilâve edilmiştir. Fazla teklif edilen 594 000 lira, 
bu kadrolar (karşılığı ile ücretlere yapılan zamdan mütevellittir. 
Vilâyetler ve ecnebi memleketlerdeki hizmetliler ücreti : 
îzmdr ve hinterlandı turizm bakımından zengin imkânlara sahiptir. Bu yerleri ziyaret 
edecek turistlere gerekli bilgiyi vermek üzere 1 100 lira ücretli bir enformasyon me
mura ve büronun temizliğine bakmak üzere 200 lira ücretli bir hademe kadrosu ilâve 
edilmiştir. Türk Haberler Büroları ve'Basın Ataşelikleri hizmetlerinde alman tasar
ruf tedbirleri icabı olarak 1 500 lira ücretli 3 aded 1 250 lira ücretli 11 aded mahallî 
daktilo kadroları lağvedilmiştir. Yeni verici <ve stüdyonun faaliyete geçeceği nazarı 
itibara almanak Ankara Radyosuna 1 aded 1 250 lira ücretli Başspiker, 2 aded 1 250 
lira ücretli, 1 aded 950 lira ücretli Kısa Dalga Spikeri, 2 aded 250 lira ücretli kalo
riferci yardımcısı ve 5 aded 200 lira ücretli hademe kadroları ilâve edilmiş ve kadro
larda unvan bakımından gerekli ayarlamalar yapılmıştır. Erzurum, Trabzon, Kars, 
Diyarbakır, Van, Urfa, Edirne'de sakıt iktidar tarafından kurulması kararlaştırılan 
küçük takatli radyo istasyonlarına ait 123 kadro lâğvedilmiş ve yerine yeni yaptırı
lacak radyo istasyonlarına ait bir kısım 7 ve diğer bir kısmı da 5 aylık olmak üzere 
36 kadro ilâve edilmiştir. Tefldifte görülen 163 876 lira noksanlık, tenzil edilen 
kadrolar tutarından ilâve edilen (kadrolar tutarı çıkarıldıktan sonra kalan bakiye ile 
ücretlilere yapılan zam karşılığıdır, 
Geçici hizmetliler ücreti : 
(E) cetvelinden alman kadrolar lağvedilmiştir. Bu sebeple geçen yıla nazaran 241 799 
lira noksan teklif edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
1961 yılında getirtilmesi düşünülen 2 turizm uzmanı için geçen yıl tahsisatından 520 
lira noksan olarak 83 000 lira teklif edilmiştir. 
Merkez memurları çocuk zammı : 
Hizmetin ifası için 13 000 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından gecen .yıla nazaran 
tahsisatı 200 lira noksan teklif edilmiştir. 
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22 Vilâyet ve ecnebi memleketlerdeki memurlara doğum yardımı : 
Geçen yıl tahsisatına nazaran 132 lira noksan teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasdyle 34, 38 ve 39 ncu maddeıeri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Fazla teklif edilen 50 390 lira memur ve hizmetlilerin maaş ve ücretlerine yapılan 
zamdan doğmaktadır. 

301 20 Döşeme : 
Geçen yıl tahsisatı 20 000 liradır. 50 sayılı Kanunla bunun 6 000 lirası iptal edilmiş 
ve 14 000 liralık bir tahsisat bakiyesi kalmıştır. 50 sayılı Kanuna göre iptal edilen 
tahsisattan bakiye kalan miktara göre fazla teklif olunan 2 000 lira Mithatpaşa cad
desinde tutulan binanın döşeme ihtiyaçlarını karşılamak içindir. 

30 Demirbaş : 
Hizmetin 8 000 lira ile ifa edileceği anlaşıldığından 2 000 lira npksan teklif edilmiş
tir. 

50 Aydınlatma : 
Genel Müdürlüğümüzün kiraladığı iki binanın aylık vasati elektrik sarfiyatı nazarı 
itibara alınarak geçen yıl tahsisatına 5 000 lira zam yapılması zaruri görülmüştür. 

302 20 Döşeme : . 
Gjeçen yıl tahsisatı 60-000 liradır. Bundan 50 sayılı Kanunla 25 000 lirası iptal edilmiş 
ve bakiye 35 000 lira kalmıştır. Yapılan hesap neticesinde hizmetin 40 000 lira ile ifa' 
edileceği anlaşıldığından tahsisatı 50 sayılı Kanundan sonraki duruma nazaran 5 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Hizmetin 20 000 lira ile ifa edileceği anlaşıldığından geçen yıl tahsisatına nazaran 
40 000, 50 sayılı Kanundan sonraki duruma nazaran 15 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Hizmetin 40 000 lira ile ifa edileceği tahmin edildiğinden tahsisatı geçen yıla nazaran 
3 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Ankara Eadyosu verici istasyonlarının pilonlar sahasınm aydınlatma tesisleri faaliyete 
geçirdiğinden cereyan sarfiyatı artmış ve yeni tesis edilmekte olan ilâve istasyonunun 
faaliyete geçirileceği de düşünülerek tahsisatı geçen yıla nazaran 27 200 lira fazla tek
lif edilmiştir. 

202 60 Isıtma : 
Hizmetin 145 000 lira ile ifa edileceği anlaşıldığından geçen yıl tahsisatından 500 lira 
noksan teklif edilmiştir. 

304 21 Merkez telefon masrafları : 
120 000 lira ile ifa edilecek olan hizmet için geçen yıl tahsisatından 500 lira tenzil 
edilmiştir. 

305 Kira bedeli : 
Genel Müdürlüğümüz için Mitatpaşa Caddesinde kiralanan binanın kira bedelini kar
şılamak için geçen yıl tahsisatından 105 840 lira fazla teklif edilmiştir. 

307 20 Muvakkat vazife harcırahı: 
Naklen yayın ve röportaj için gönderilecek teknisiyenlerin, turizm etüd ve tetkik 
seyahatleri ve bilhassa tanıtma bakımından en kuvvetli unsur olup 1961 yılında 

- yurdumuzun muhtelif bölgelerine gönderilecek foto - film servisi personeli-
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nin ve geçici görevle vazife?leWlirilen diğer memur, müstahdem, mutemet ve takipçi
lerin zaruri masraf ve gündeliklerini karşılamak üzere tahsisatına 50 000 lira zam 
yapılmıştı*. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı: 
Geçen yıl tahsisatı 184 500 liradır. 50 sayılı Kanunla bu maddeden 50 000 İ ra iptal 
edilmiştir. Hizmetin ifası için 149 500 liîraya ihtiyaç vardır. Bu sebeple geçen yıl tah
sisatına nazaran 35 000 lira noksan, 50 sayılı Kanundan sonraki duruma nazaran 
15 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Turizm için getirilmesi derpiş edilen yabancı uzmanlara verilecek geliş, dönüş 
ve memleket içinde seyahat masrafları, yevmiyeleri ve anlaşma gereğince ödenecek 
sair masraflar karşılığı olarak geçen yıl tahsisatına 77 500, 50 sayılı Kanundan son
raki duruma nazaran 97 500 lira zam yapılmıştır. 

20 Döşıeme : 
Hizmetin 40 000 lira ile ifa edileceği tahmin edildiğinden 10 000 lira noksan teklif 
edömiştir. 

30 Demirbaş : 
Hizmetin 40 000 lira ile ifa edileceği tahmin edildiğinden geçen yıl ^tahsisatından 
22 500 lira noksan teklif edilmiştir. 

80 Kira bedeli : 
Hizmetin 570 000 lira ile ifa edileceği tahmin edildiğinden! geçen yıl tahsisatından 
1 820 lira noksan teklif edilmiştir. 

92 Muvakkat vazife harcırahı : 
Hizmetin 100 000 lira i-e ifa edileceği tahmin edildiğinden geçen yıl tahsisatına 
nazaran 25 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

99 Propaganda masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı 3 500 000 liradır. 50 sayılı Kanunla '500 000 lira iptal edilmiş 
ve bakiye 3 000 000 lira kalmıştır. Telklif edilen tahsisat geçen yılın aynıdır. Fazla 
teklif edilen 500 000 lira, 50 sayılı Kanunla iptal edilen tahsisat karşıl ğı olup ha
riçteki propagandamız bakımından ilâvesi zaruri görülmüştür. 

40 İşletme ve başka her çeşit masrafları : 
Ankara Kadyosunda yeni kurulmakta olan ve halen tecrübe neşriyatı yapan 120 Kw. 
lık yeni verici istasyonu faaliyete geçeceği düşünülerek tahsisatı geçen yıla nazaran 
lıOO 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

40 Propaganda masrafları : 
Folklor ekiplerimizin kazandığı büyük başarıların neticesi olarak muhtelif Avrupa 
memleketlerinde tertiplenen Milletlerarası Folklor Festivallerine davet edilmiş bulun
duğumuzdan bu festivallere iştirak edecek ekip elemanlarının tesbiti ve bu ekiplerle 
yurdumuzda bir festival organizasyonu, yurt içinde açılacak sergi ve fuarlara iştirakimiz, 
^memleketimizi yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak üzere tanıtma kervanları tenkili 
1961 yılı faaliyet programımız <cümlesindendir. Ayrıca yurdumuzu hariçle tamtımak 
üzere yabancı memleketlerdelbi tirajı büyük gazetelerden de muhabir davet edilecek
tir/ Bütün bu masraflarım karşılanabilımesi için geçen yıl tahsisatı aynen teklif edil
miştir. Fazla teklif edilen 250 000 lira, 50 sayılı Kanunla iptal 'edilen tahsisat 
karşılığıdır, 
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60 Turizm umumi masrafları : 
Geniş ölçüde turistik broşür ve depliyan bastırılması, Turizım Danışma Kurulunun 
toplantısının temini, 'arttırılmış olan Resmî Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Bir
liğinin turizm propagandasına iştirak payının ödenebilmesi için geçen yıl tahsisatına 
190 000, 50 sayılı Kanundan sonraki duruma nazaran 240 000 liranın ilâvesi zaruri 
görülmüştür. 

453 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
1961 yılında toplanacak olan muhtelif radyo ve turizm kongre ve konferanslarına iş-

• tirak edilebilmesi için geçen yıl tahsisatı aynen teklif edilmiştir. Fazla teklif edilen 
30 000 lira, 50 sayılı Kanunla iptal edilmiş bulunan tahsisat karşılığıdır. 

476 Otelcilik ve Garson Okulu umumi masrafları : 
Turistik tesislerin işletme idareleri için, personel yetiştirmek üzere kurs ve okul açıl
ması derpiş olunmuştur. Bu kurs ve okulun öğretim ve eğitim faaliyeti için gerekli 
kira, demirbaş, öğretim ve her çeşit malzeme masrafları gibi bilcümle harcamaların 
ödenebilmesini teminen 100 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

601 Ajans tahsisatı ve Ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve masrafları : 
Anadolu Ajansının rasyonel bir tarzda çalışabilmesini temin ve bir kısım borçlarını 
tasfiye etmek üzere tahsisatı 650 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

653 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım : 
Memur ve müstahdemlere verilmesi kararlaştırılan öğle yemekleri için yapılması dü
şünülen yardım karşılığı olarak 310 097 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

711 10 Radyo istasyonları ve stüdyolarında mevcut makina, alet ve malzemelerin onarılma
sı ve yenilenmesi : 
1961 yılında getirtilecek yedek radyo malzemesi nazarı itibara alınarak tahsisatı ge
çen yıla nazaran 500 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

741 Radyo istasyonları yapımı, her türlü masrafları : 
Mukavelesi gereğince Ankara Radyosunun tevsi ve ıslahı için Marconi Firmasına 
1961 yılında yapılacak ödemeler, Ankara 100 Kw. lık kısa dalga radyo verici anteni
nin tevsii, İstanbul Radyosu Ümraniye verici anteni çatlak izolatörünün değiştiril
mesi, Erzurum'da Uzun Dalga Radyo İstasyonu kurulması, İzmir'deki radyo istas
yonunun tevsii ve yevmiyeli teknik personel masrafları nazarı itibara alınarak tah
sisatından geçen yıla nazaran 4 795 000, 50 sayılı Kanundan sonraki duruma üa-
zaran 795 000 lira tenzil edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve malzemeler : 
Anadolu Ajansına kira ile verilecek telemprimör makinalarmm 1961 yılındaki mas
raflarının karşılanabilmesi için 235 500 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından geçen 
yıl tahsisatından 464 500, 50 sayılı Kanundan sonraki 4 u r u m a nazaran 264 500 li
ra noksan teklif edilmiştir. 

761 10 Yeni yapılar: 
İstanbul Radyosunun stüdyo binasının ve Ümraniye verici istasyonunun bir kısım 
tamirleri için 75 000 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından tahsisatı 25 000 lira 
noksan teklif edilmiştir. * r 

20 Alınacak makina, alet ve malzeme : 
1961 malî yılında satmalmacak makina, alet ve malzeme bedeli nazarı itibara alına
rak ödeneği geçen yıla nazaran 50 000 lira noksan teklif edilmiştir., ;. 

777 Turizmi geliştirme ve kalkındırmanın scabettirdiği inşaat, tesisat ve.ve türlü ödeme-



- 1 Ö S -

ler (Hizmetler tevzi tarzı, ödeme şekil ve esasları Basın - Yayın ve Turizm ve Ma
liye Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir; 
Turizme elverişli bütün memleketlerde, bu faaliyet, millî ekonominin en mühim is
tihsal sektörü haline gelmiş ve milletlerarası ticari mübadelenin artmasına saik 
olmuştur. Turistik imkânları bizden daha az olan memleketler dahi turizmden elde 
edilen döviz gelirleri umumi döviz gelirlerinin en mühim kısmını teşkil etmekte
dir. 1959 yılı sonu itibariyle bellibaşlı memleketlerin resmî turizm geliri ve bu
nun umumi döviz gelirine nispeti şu şekildedir : 

• 
Uımumi döviz Turizm gelirinin 

Turizm geliri geliri umumi döviz 
Memleketin aidi Dolar Dolar gelirine nispeti 

Avusturya 197 000 000 989 000 000 % 19,92 
Fransa 444 000 000 3 807 000 000 % 11,66 
trlânda L06 000 000 — — 
İtalya 530 000 000 2 841 000 000 % 18,66 
İsviçre 266 000 000 1 683 000 000 % 15,81 
Yunanistan 42 000 000 222 000 000 % 18,92 

Buna mukabil memleketimizin turizm geliri 4 800 000 dolandır; yani komşumuz Yunan
istan'ın onda biri kadardır. İktisadi ve ticari sahada birçok 'müşküllerle mâruz bulunan 
memleketimizin çok kısa bir zamanda bu memleketler seviyesine ulaşmaısınm mümkün 
ve hattâ kolay olduğu, miMetlıenarası turizım alanının en yetkili şahsiyetleri tarafından 
da belirtilmiştir. Turizım sanayimizin kalkındırılması ve geliştirilmesi için de Devletin 
nâzım bir rol oynıyarak kredi ve sair yollarla hususi teşebbüsü desteklemesi ve bu sektöre 
yardımcı ve öncü olması icabetmektedir. Bu sebeple memleket turizminin geliştirilmesi 
ve fealkındırıllmasının icaJbettirdiği inşaat, tesisat ve her türlü turistik teşebbüsler için 
8 000 000 liralık ödemek teklif edilmiştir. 
Onarımlar (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) : 
1961 malî yılı için eski tesislerin ta<mir ve bakımı için 400 000 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 
237 sayılı Kanun gereğince satmalı nacak taşıtlar karşılığı (Maliye Bakanlığı bütçe
sine). : 
Bir çarpışma sonunda tamamen hasara uğrıyan Ankara Badyosuna ait hizmet araba
sının yerine 'bir kaptıkaçtı ve bir motosikletin ve 1956 model olup tamamen eskimiş 
ve yıpranmış bulunan makam arabasının Defterdarlığa teslimi ile Devlet Malzeme 
Ofisinden yenisinin satmalınmasmı temin etmek üzere geçen yıl tahsisatından 245 000 
lira noksan olarak bu yıl 205 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince turizm krödi fonu (Maliye Bakanlığı 
bütçesine) : 
6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince turizm müessesesi belgesi alan tesis
lere inşa, tevsi, teçhiz ve işletme'ihtiyaçları için kredi verilmektedir. Kanun 1953 yı
lında çıkmış olduğu halde bu hususta şimdiye kadar İller Bankasında tesis edilen 
özel fona ancak bütçeden 4 000 000 lira yatırılmıştır. Turizmin gelişmesi için başlıca 
şartlardan biri de turistleri misafir edecek temiz, rahat otel ve sair tesisler meydana 
getirmektir. İyi vasıfta turistik tesis yapmak, bunları tefriş ve teçhiz etmek büyük 
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masraflara baliğ olmaktadır. Büyük şehirlerde kurulan tesisler birkaç milyon İirâ, 
küçük yerlerde kurulanlar ise yarım milyon liranın üstünde yatırımları icabetoıekte-
dir. Açılan krediler büyük me'blâğlara baliğ olduğundan iki yılda tahsis edilen 4 mil
yon lira dağıtılmıştır. Kredi talepleri ise sıra beklemektedir. Yeni talepleri karşıla
mak üzere asgari bir miktar olarak iki milyon lira ödenek teklif edilmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

İmar ve îskân Bakanlığının 1961 malî yılı bütçesi; 50 sayılı Kanun hükümleri göz önünde 
tutularak âzami tasarruf kaidelerine riayet edilmek suretiyle tanzim edilmiş olup (A/ l ) cetveli
ne dâhil hizmetler için 7 337 000 lira ve (A/2) cetvelime dâhil hizmetler için 38 474 000 lira 
olmak üzere geçen seneye nazaran 4 893 410 lira noksanı-ile ceman yekûn 45 811 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Henüz kuruluş halinde bulunan Bakanlığımız hizmetlerinin mahiyetlerine ve bâzı sebeplere 
binaen ödeneği artırılan tertiplerin mucip se'bepleri tertip sırasına göre aşağıda arz edilmiş, geçen 
yıl tatbikatına nazaran İhtiyaca 'kifayet edeceği tahmin olunan bâzı tertiplerin tahsisatı da geçen 
yılın aynı olarak muhafaza edilmiştir. 

F . .M. 

101 Bakan tahsisatı : 
6480 sayılı Kanun gereğince Bakana verilmekte olan tahsfeatın yıllık karşılığı olup 
î 000 X 12 = 12 000 teklif edilmiştir. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
7244 sayılı Kanun geerğince merkez memurlarının 'kadrolara göre senelik maaş tu
tarı olup geçen seneye nazaran mevcut 262 240 lira fazlalığın 1961 yılında maaş
lara zam yapılacağı düşüncesinden mütevellit 'bulunduğu. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler memurlarının kadrolarına göre hesaplanmış olan yıîlıfe maaş tutarı olup 
1961 yılında maaşlara zam yapılacağı düşüncesiyle geçen 'seneye nazaran bu tertibe 
137 760 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez memurları açık maaşı karşılımı olup tertibi muhafaza bakımından 1961 yılı için 
1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

22 Vüâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurları açık maaşını karşılamak: üzere tertibi muhafaza bakımından 
1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti : 
Merkez lıizmetlDerinin kadrolarına göre 1 yıllık ücretlerini karşılamak üzere teklif 
edilmiş olup 1901 yılında hizmetlilere zam yapılacağı düşüncesiyle bu tertibe 194 200 
lira fazlasiyle 752 800 lira teklif •edilmiştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti -. 
Vilâyetler hizmetlilerinin kadrolarına göre 1 yıll-k ücretlerini karşılamak üzere teklif 
edilmiş olup 1961 yılında hizmetlilere zam yapılacağı düşüncesiyle bu tertibe 4 000 
lira fazlasiyle 271 600 lira tahsisat konulmuştur. 



P. M. 
— 200 — 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti : 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince daimî» mahiyet arz etmiyen hizmetli
ler için konulmuş olup geçen sene olduğu gibi bu sene de 169 800 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler geçici hizmetlilerini karşılıyacak (E) cetveli kadroları için tertibi muhafaza 
bakımından 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Plânlama ve İmar, Mesken ve Yapı Malzemesi Genel müdürlükleri için bölge plân
lama işlerinde istihdam olunmak üzere celbolunacak ecnebi uzmanların masrafları kar
şılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Merkez memurlar nm 4598 sayılı Kanun gereğince tahakkuk edecek çocuk zamları 
için teklif edilmiştir. 

206 12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Vilâyetler memurlarına 4598 sayılı Kanun geerğince ödenmesi gereken çocuk zamla
rını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkez, memurlarına ödenmesi gereken doğum yardımla
rını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

" 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince vilâyetler memurlarının doğum yardımını karşılamak 
için teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince merkez memurlarının ölüm yardımlarını karşılamak 
üzere teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 
4598 sayılı Kanun gereğince vilâyetler memurlarının ölüm yardımlarını karşılamak 
için teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanun gereğince 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde istihdam oluna
cak vilâyet memurları yakacak zammı karşılığı olup geçen seneki tahsisat miktarı ay
nen muhafaza edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere veri
lecek nakdî mükâîat için derpiş olunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emdkli Sandığına yapılacak ödemeler : 

v 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler için derpiş edilmiş olup geçen seneye 
nazaran rmevcnf 37 995 liralık fazlalığın; hizmetliler kadrosunun artırılması zaruretin
den ileri geldiği. 

210 Temsil tahsisatı : 
5027 sayılı Kanun gereğince bakanlık müsteşarına verilmesi icabeden temsil ödeneği kar
şılığı olup geçen seneki tahsisat durumu aynen muhafaza edilmiştir. 
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10 Merkez kırtasiye : 
Merkez büroları kırtasiye ihtiyacı için teklif edilmiş olup geçen sene olduğu gibi 1961 
yılı için 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme : < 
Merkez büroları döşeme karşılığı olup vekâlet teşkilâtının yeni oluşu ve her gün biraz 
daha inkişaf halinde bulunuşu dolayısiyle birçok döşeme maddesine daha ihtiyaç bulun
duğundan 1961 yılı için 75 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş : 
Merkez büroları demirbaş eşyasının karşılığı olup bakanlığın kuruluş halinde bulunuşu 
ve daha büyük bir binaya nakil ihtiyacı mevcuıdolduğundan bu fasla 1961 yılı için 
75 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi : 
Merkez büroları, öteberi' giderleri karşılığı olup geçen sene olduğu gibi 1961 yılı için de 
25 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
Merkez büroları aydınlatma masraflarına karşılık olmak üzere konulmuş olup tahsisat 
durumu aynen muhafaza edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma : 
Merkez daireleri ısıtma masrafı olup halen bulunduğumuz binadan daha büyük bir 
binaya nakil mecburiyetinde kalındığından fazla sarfiyat olacağı mülâhazasiyle 5 000 
lira ilâvesiyle 1961 yılı için 40 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

10 Vilâyetler kırtasiye : 
Vilâyetler kırtasiye ihtiyacı için konulmuş olup tahsisat durumu aynen muhafaza edil
miştir. 

20 Vilâyetler döşeme : 
Vilâyetler döşeme ihtiyacı olup tahsisat.durumu aynen muhafaza edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
Vilâyetler teşkilâtı demirbaş ihtiyacı karşılığı olup 1961 yılı için de geçen sene oldu
ğu gibi 25 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : , 
Vilâyetler teşkilâtı öteberi ihtiyacını karşılamak için konulmuş olup 1961 yılı için tah
sisatın 5 000 lira olarak aynen muhafaza edilmesi zarureti hâsıl olduğu. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Vilâyetler teşkilâtı aydınlatma karşılığı olup tahsisat miktarı aynen muhafaza edilmiş
tir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Vilâyetler teşkilâtı mahrukat maddesi mubayaa karşılığı olup tahsisat durumunun ay
nen muhafaza edilmesinde zaruret hâsıl olmuştur. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Bakanlığımızın henüz inkişaf safhasında oluşu sebebiyle câri yıl sarfiyatı da- göz 
önünde tutularak tahsisatın aynen muhafaza edilmesi zaruri görülmüştür. 

11 Merkez posta ve telgraf ücreti : 
PTT masrafları karşılığı olup geçen sene sarfiyatı gözönünde tutularak bu sene için 
5 000 lira noksaniyle 15 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Vilâyetler teşkilâtının PTT ihtiyaçla mı karşılamak üreze konulmuş olup tansisat 
miktarı aynen muhafaza edilmiştir. 
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21 Merkez telefon masrafları : 
Merkez telefon masrafları için konulmuş olup cari yıl sarfiyatı gözönünde tutularak 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl için de 50 000 lira tahsisat teklif edildi. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : , 
Vilâyetler teşkilâtı telefon masraflarını karşılamak üzere konulmuş olup geçen se-
neki tahsisat miktarı aynen muhafaza edilmiştir. 

11 Merkez kira bedeli : 
Merkez teşkilâtının kira ile oturmakta olduğu binaların yıllık kira bedeli karşılığı 
olup geçen seneye nazaran 575 000 lira fazlasiyle 1961 yılı için 1 000 000 lira tah
sisat teklif edilmiştir. Bakanlık teşkilâtı daha büyük bir binaya taşınmak zorunda 
kaldığından artış sebebi yeni binaya taşınma ihtiyacından doğmaktadır. 

12 Vilâyetler kira bedeli : 
Vilâyetler teşkilâtının kira bedeli karşılığı olup tahsisat durumu aynen muhafaza 
edilerek 36 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Giyecekler : 
Merkez teşkilâtında çalıştırılan müteferrik müstahdemlerin giyecek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere derpiş edilmiş olup geçen sone olduğu gibi bu sene için de 25 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtmm tâyini yapılacak memurlarının zatî ve aile harcırah
larını karşılamak üzere derpiş edilmiş olup geçen seneye nazaran 15 000 lira nok 
saniyle 1961 yılı için 15 000 lira tahsisat konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtı memurlarına yaptırılacak tetkik ve etütler dolayısiyle 
tahakkuk edecek yevmiye ve yol masrafları karşılığı olarak teklif edilmiş olup câri 
sene sarfiyatı göz önünde tutularak bu sene için de geçen sene olduğu gibi 125 000 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı .-
Bakanlık müfettişlerinin tahakkuk edecek harcırahlarını karşılamak üzere derpiş 
edilmiş olup geçen sene olduğu gibi 19(61 yılı i ç inde 120 000 lira tahsisiat teklif 
edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : 
Ecnebi memleketlerde imar ve iskân mevzuunda yapıla-cak konferanslara iştirak 
etmek, etüt ve araştırmalarda bulunmak üzere gönderilecek elemanların tahakkuk 
edecek harcırahlarını karşılamak üzere teklif edilmiş olup ftu sene de ^eqen sene 
ka,dar 85 000 lira tahsisat derpiş edilmiştir. • 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı pemioııelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Yabancı uzmanların imar ve iskân mevzuunda yapacakları seyahatlerde tahakkuk 
edecek harcırahlarını karşılamak üze re teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
4598 sayılı Kanun mucibince merkez memurlarının tedavi ve yol masrafları karşılığı 
olup geçen seneye nazaran 5 000 lira eksiğiyle 5 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları ve harcırahları : 
Vilâyetler memurlarının tedavi masraflarını ve harcırahlarını karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 
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309 11 Bakanlık otomobili işletme masrafları : 
Bakanlık makamına ait otomobilin işletme masrafları olup tahsisat miktarı 5 000 lira 
olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

12 Bakanlık otomobili onarma masrafları : 
Bakanlık makamına ait otomobilin onarma masrafı karşılığı olup tahsisat miktarı 
4 000 lira olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkez teşkilâtı hizmet arabalarının işletme masrafları karşılığı olup cari yıl sarfi
yatı göz Önünde tutularak tahsisat miktarı 21 000 lira olarak aynen muhafaza edil
miştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Merkez taşıtları onarma masrafları karşılığı olup cari yıl sarfiyatı göz önünde tutu
larak tahsisat miktarı 11 000 lira olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtının hizmet arabaları işletme masrafları olup tahsisat miktarı 
10 000 lira olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları : 
Vilâyetlerde mevcut hizmet arabaiarımn onarım masrafı olup tahsisat durumu aynen 
muhafaza edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
İmar ve îskân mevzuları üzerinde görüşmeler yapmak üzere memleketimize gelecek 
yabancıların ve yabancı memleketlerdeki müzakereler sırasında mahallî delegelere 
verilmesi icabedecek ziyafetler ve diğer masrafları karşılamak üzere derpiş edilmiş 
olup tahsisat miktarı 15 000 lira olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

422 10 Bölge plânlama masrafları : 
Bölge plânlama teknik araştırmaları için konulmuş olup bu kalbîl araştırmaların 1961 
yılında dalha geniş sahada yapılması zarureti karşısında kalındığından geçen seneye 
nazaran 210 000 lira fazlasiyle 1961 yılı için 860 000 liralık tahsisat tefelif edil
miştir. 

20 Yapı araştırma masrafları : 
Mesken Umum Müdürlüğünce yapılacak yapı teknik araştırmaları için derpiş edil
miş olup tahsüsat miktarı 150 000 lira olarak aynen muftmfaza edilmiştir. 

30 Malzeme araştırma masrafları :, 
Yapı Malzemesi Umum Müdürlüğünce yapılacak teknik araştırma masrafları için ko
nulmuş olup tahsisat miktarı 75 000 lira olarak aynen muhafaza edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone : 
Bakanlığımızın yurt dışı memleketlerden teknik kitap ve mecmua ve saire satmalma 
bedeli olup geçen seneye naızaran 10 000 lira eksiği ile 20 000 lira taihsdsat teklif 
edilmiştir. 

20 Başka lıer çeşit masraflar : 
Neşriyat 'haricinde kalan diğer masraflar için derpiş edilmiş olup geçen seneye na
zaran 5 000 lira eksiği ile 15 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

452 10 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memlekeıtlere gönderileceklerin harcırah 
ve'başka masrafları : 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklere verilecek 
harcırah için derpiş edilmiş oluj) tahsisat durumu aynen muhafaza edilmiştir. 



— 204 — 

4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah-
lariyle başka her çeşit masraflar : 
1961 yılında görgü ve bilgilerim artırmak üzere 4489 sayılı Kanuna göre ecnebi 
memleketlere gönderilmesi düşünülen elemanların masrafları için teklif edilmiş 
olup tahsisat durumu aynen muharaza edilmiştir. 
Kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masrafları olup Mesken Araştırma Kon
seyi âzalığı için teklif edilmiştir. 
Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Bakanlığımız adına Hükümet temsilcisi olarak kongre ve konferanslara katılmak 
üzere Avrupa'ya gideceklerin harcırahları karşılığı olup tahsisat durumu aynen mu
hafaza edilmiştir. 
Fuar ve sergi masrafları : \ 
İmar ve iskân mevzuu ile ilgili'fuar ve sergilerin masrafları için konulmuştur. 
Kurs ve seminerler .-
Bakanlık teşkilatındaki memurların bilgilerini artırmak ve yeniden alınacak memurların 
lüzumu halinde kursa tâbi tutulması ve yetiştirilmeleri için lüzumlu yerlerde kurs ve 
seminerler açmak masrafı olarak derpiş edilmiş olup geçen seneye nazaran 10 000 lira 
eksiği ile 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : 
Lüzumu halinde tahsisat temin edilm'eik üzere tertibi muhafaza bakımından 1 lira tah
sisat teklif edilmiştir. 
Eski yıllar borçları (1958 - 1959) : 
Lüzumu halinde tahsisat temin edilmek üzere tertibi mulhafaza bakımından 1 lira tah
sisat konulmuştur. 
İmar ve îskân Bakanlığı memur ve müstahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) : 
Bakanlığımız memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak iiztere 
teklif edilmiştir. 
Türk Sitandartlar Enstitüsüne yardım : 
Yapı malzemesi norm ve standartlarının tesbitini ve istihsalin bunlara göre yapılmasını 
temin hususlarında ilgililerle iş birliği yapmak ve Türk Standartlarının Türk Standart
lar Enstitüsü kanaljyle tanzimi prensip olarak kabul edilmiş olduğundan bu yıl için 
acilen yaptırılacak standartların hazırlıkları için mezkûr enstitüyey ardımda bulunmak 
üzere 90 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

YATIRIMLAR 

I I - Satmalma, yapı tesis ve sermaye tahsisleri 

Islaha muhtaç ve tasfiyesi gereken mesken topluluklarının yerine yapılacak meskenlerin 
inşa masrafları : (Sarf şekli icra Vekilleri Heyetince belirtilmek suretiyle Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına devredilir) 
1961 yılında islâha muhtaç ve tasfiyesi gereken mesken topluluklarının yerine yapılacak 
meskenlerin karşılığı için teklif edilmiştir. " 
7010 sayılı Kanun gereğince Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyetlerinde vu
kua gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yapılacak yardım : 
7269 sayılı Kanunla kurulan foıîdan bu ihasraflarm karşılanmakta olmasından 1961 
yık için bu fasla tahsisat konulmamıştır. 
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755 Satınalınacak mafcina, alet, optik aletler ve teknik malzeme ve teçhizat : 
Satınalınacak makina ve optik aletler karşılığı olup tahsisat durumu aynen muhafaza 
edilmiştir. 

756 Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
7269 sayılı Kanunun 33 neü maddesi gereğince fona yatırılacak paralar : 
7269 sayılı Kanunun mevzuuna giren işlerin ifa ve ikmali için lüzumlu tahsisat olup 
fona yatırılmak üzere teklif edilmiştir. 
237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar, (Maliye Bakanlığı bütçesine aktarıla
cak) : 
Teknik araştırına işlerinde kullanılmak üzere satınalınacak hizmet arabaları bedeli olup 
Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere derpiş edilmiştir. 

TOPRAK VE İSKÂN ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

.imar ve iskân Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 malî yılı büt
çesi 31 355 000 lirası (A/l), 3 835 001 lirası da (A/2) olmak üzere ceman 35 190 001 lira olarak 
tesbît ve teklif edilmiştir. Teklif olunan bu tahsisatın 1960 yılı bütçesine nazaran noknan ve 
fazla olmasının sebepleri taallûk ettikleri tertiplerin hizalarında arz ve izah olunmuştur. 

F. M. 
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201 11 Merkez memurları maaşı : 
5613 sayılı Teşkilât Kanunu ile Merkez teşkilâtında 107 aded kadro mevcut bulun
maktadır. Bu kadrolardan ,104,fiilî kadro olup 3 aded (L) cetvelindedir. 104 kadro
nun yıllık maaş tutarı 817 200 liradır. 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan 
1 ve 2 üst derece farkı ve 1961 yılında yapılacak zam karşılığı olarak 1 586 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Vilâyetler memurları fiilî kadro mevcudu 934 adeddir. Bu kadroların yıllık maaş tu
tarı 6 246 600 liradır. 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan 1 ve 2 üst derece 
farkı ve 1961 yılında yapılacak zam karşılığı dâhil 6 917 000 liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı ; 
Merkez Teşkilâtında Bakanlık emrine alınmış memur bulunmamaktadır. Bu sebeple 
1 500 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler teşkilâtında Bakanlık emri maaşı ödenen memur bulunmadığından 8 500 li
ralık ödenek teklif edilmiştir. 

202 ' 11 Merkez h'teonetlûlerd ücreti : 
Merkez hizmetlilıeri ücreti olup geçen yıl bu ödeneğe (E) cetveli kadro ödenekleri ilâve 
edildiği halde kadrolar gösteri'lmıediğinden bu defa tasarruf dolayMyle yeniden kadro 
ilâvesi cihetine gidilmiyerek 33 400 lira tenzili ile 1 134 600 lira olarak teklif edil
miştir. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti oiuıp 1961 yılında yapılacak zam dâhil 4 502 400 liralık 
ödenek teklif edilmiştir, 
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11 Merkez geçici hiamıet'liler ücreti : 
Toprak komisyonlannm ihtiyacı bulunan teknik eleman yetiştirmek için faaliyetine de
vam eden toprak kursunda ders okutan 12 öğretmenin bir yıllık tahsisat tutarı 72 000 
uradır. Halen iskândan sağkaım<amış olan göçmen ve mülteci'l-erin inşaat hesaplannda 
çalışmak üzere muvakkat mahiyette istihdamı zaruri görüden 3 aded kadro tutan 21 600 
lirra olmakla ceman 93 600 lira tutmakta ise de kurs öğretmenlerinin ücretleri 2/3 nis
petinde ödenmekte olduğundan bu miktar tasarruf edilmek suretiyle 81 600 lira teklif 
edilmiştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
istanbul ve Ankara \la göçımen kabul ve yetiştirme inşaatları devam etmektedir. Bu yer
lerde ve bura hizmetlerinde çalışan idari personelin Yevmiyeli Teknik Personel Tali
matnamesi gereğince yevmiye ödenmesi olduğundan personelin ücretleri ile prim karşılı
ğı olarak 61 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

11 Merkez Memurları çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenmelkte olan çocuk zammı ödeneği olup geçen yılki 
miktar aynen teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler Memurlan çocufk zammı : 
Vilâyetler Teşkilâtına dâhil memurlara 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecefk çocuk 
zammı ödeneği karşılığı olarak geçen yılki miktar aynen feklif edilmiştir. 

21 Merkez Memurları doğum yardımı : 
4598/5504 sayılı Kanun gereğince ödenmelkte olan doğum yardımı olup geçen yılki 
ödenek aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler Memurları doğum yardımı : 
Vilâyetler memurlan doğum yardımı olup geçen yılki Ödenek aynen teklif edilmiştir. 

3.1 Merkez Memurları ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanunla ödenen ölüm yardımı olup geçen yılki ödenek aynen teklif edil
miştir. 

32 Vilâyetler Memurları Ölüm yardımı: 
4598 sayılı Kanun gereğince Vilâyetler teşkilâtı memurları ölüm. yardımı ödeneği 
karşılığı geçen yılki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı .-
1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde faaliyette bulunan teşkilâtımız memurlarının 
4178 sayılı Kanun gereğince Ödenen yakacak zammı karşılığı olarak geçen yılki öde
nek aynen teklif edilmiştir. 
Ecnebi Dil Bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : * 
Bu fasla şimdilik ödeneğe ihtiyaç olmadığından lüzumu halinde ödenek temin edil
mek üzere bir lira teklif edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığı Grene! Müdürlüğüne öde'necek 
emekli aidatı karşılığı % 6,5 hesabiyle 921 898 lira teklif edilmiştir. 

10 Merkez kırtasiye : 
Merkez bürolarımın kırtasiye ihtiy-ıcjııı karşılamak üzere geçen yılki ödenek aynen 
teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme : 
Merkez bürolarının döşeme ihtiyacını karşılamak üzere geçen yılki ödenek aynen teklif 
edilmiştir. 
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30 Merkez demirbaş : 
Merkez bürolarnıın demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere geçen yılki ödenek aynen tek
lif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi masrafları : 
İçme ve terkos suyu, tozbezi, bayrak ve diğer temizlik ve sair ihtiyacı karşılamak 
üzere geçen yûki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 
Genel Müdürlüğün aydınlatma masrafı karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen tek
lif edilmiştir 

60 Merkez ısıtma : 
İki ayrı binaıda oturan merkez teşkilâtının ısıtma ihtiyacını karşılamak üzere geçen 
yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

lö Vilâyetler kırtasiye : 
Vilâyetler teşkilâtında 80 toprak komisyonu faaliyette bulunmaktadır. Gerek toprak 
komisyonunun ve gerekse vilâyet ve kazalardaki toprak ve iskân teşkilâtının kırtasiye 
ihtiyacı bu ödenekle karşılanmakta ise de bütçede âzami tasarrufa riayet prensibi gö/. 
önünde tutularak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

20 Vilâyetler döşeme : * 
Toprak komisyonları ile vilâyet ve kazalardaki iskân Teşkilâtının çok zaruri bulu
nan döşeme eşyasını temin ve mevcutların tamir ve bakım masraflarını karşıla
mak üzere geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

30 Vilâyetler demirbaş : 
Toprak komisyonları İskân Teşkilâtının demirbaş eşya ihtiyaçlarını karşılamak, 
mevcutların tamir ve bakımlarını karşılamak üzere 37 000 liralık ödenek teklif edik 
mistir. 

40 Vilâyetler öteberi masrafı : 
Vilâyetler teşkilâtında* faaliyette bulunan 80 Toprak Komisyonunun topraksız 
çiftçiye dağıtılan arazinin tesbit işlerinde çalıştırılan bilirkişi ücreti de bu tertip
ten Ödenmekte olduğundan vilâyetler teşkilâtının öteberi masrafları da gözönüne 
alınarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 
Vilâyetler teşkilâtında faaliyette bulunan toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının 
aydınlatma masraflarını karşılamak üzere 20 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Vilâyetler ısıtma : 
Halen vilâyetler teşkilâtında faaliyette bulunan 80 toprak komisyonunun ekserisinin 
Doğu'da faaliyette bulundukları vilâyet ve kazalardaki iskân teşkilâtının ısıtma 
ihtiyacını karşılamak üzere 130 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Merkez ve vilâyetler teşkilâtının ekli bütçede yazılı evrakı matbua ihtiyacını kar
şılamak üzere geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücreti : 
Merkez posta telgraf ücretini karşılamak üzere geçen yılki ödenek aynen teklif 
edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti : 
Vilâyetler teşkilâtı posta ve telgraf ücreti olup geçen yılki ödenek aynen teklif edil
miştir, 
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21 Merkez telefon masrafları : 
Merkez teşkilâtında mevcut telefonların mükâleme ve bakım ücreti karşılığı olarak 
geçen yılkı ödenek aynen teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 
Vilâyetler teşkilâtında mevcut telefonların mükâleme, yıllık abonman ve bakım 
masrafı karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira : 
Genel Müdürlük halen Fevzi Çakmak Caddesi Kumrular Sokak 42, 43 No. lu iki bi
nada çalışmakta olup yıllık kira be dedi olarak 350 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira ; 
Vilâyetlerde faaliyetle ıbulunan toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının Hükümet 
konaklarında müsait yer bulunmaması dolayısiyle kira ile oturmak zaruretinde ka
lınmaktadır. Toprak komisyonları daima seyyar olarak çalışmakta olduklarından 
yer değiştirmeleri halinde daha ucuz oturacak yer bulamamaktadırlar. Bu sebeple 
1960 yılında bu fasla aktarma yapılmıştır. 
1961 yılında da toprak tevzii işleri dolayısiyel yer değiştirecek komisyonların 'kira 
bedellerini karşılamak üzere geçen yılki ödeneğe 20 000 lira ilâvesiyle 320 000 
lira teklifi zaruri bulunmuştur. 
Giyecekler : 
Merkez teşkilâtında mevcut 47 müstahdemin elbise, ayakkabı ile 1961 yılı için ancak 
30 müstahdeme verilecek palto masrafını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 10 000 
lira ilâvesiyle 19 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. (Hesap listesi eklenmiştir.) 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Toprak komisyonları yurdun muhtelif bölgelerinde faaliyette bulunmaktadır. Ko
misyonların iş durumlarına göre teknik eleman tâyin ve nakiller yapılmaktadır. Ge
rek bu nakiller ve gerekse mahrumiyet bölgelerinden naklen tâyin edilecek ele
manlar harcırahlarını karşılamak üzere geqen yılki ödenekten 10 000 lira noksaniyle 
170 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Genel Müdürlük Merkez ve Vilâyetler teşkilâtının muvakkat vazife harcırahı madde
sine mevzu tahsisat içinde Toprak Komisyonu elemanlarına 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 50 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince ve bütçeye bağlı (H) cet
velinde tesbit edilen miktar üzerinden ödenmekte olan tazminat yevmiyesi karşılığı 
bulunmaktadır. Topraksız çiftçinin daha kısa bir zamanda toprak sahibi kılınarak 
müstasıl hale getirilmelerini sağlamak için komisyon elemanları köylerde arazi 
üzerinde kamp kurmak suretiyle mesai kaydına bakılmaksızın çalışmaktadırlar. Bü
tün yaz aylarını kampta ailelerinden ayrı geçiren elemanlara verilmekte olan tazmi
nat yevmiyeleri günlük ta*bildot masraflarını karşılamamakta ve bu yüzden lise tahsi
linden sonra bir yıl kurs gören elemanlar teşkilâttan ayrılmaktadır. 1961 yılı bütçesi
nin (H) cetvelinde komisyon elemanlarına verilecek tazminat yevmiyelerinin bugü
nün masraflarını karşılıyacak bir miktarda yükseltilmesini ve tutarı tahsisatın da 
ilâvesi zaruri bulunmaktadır. 19 . 10 . 19"30 gün ve 105; sayılı Kanun gereğince İskân 
İşlerinde çalışacak elemanların yevmiyelerini karşılamak üzere geçen yılki ödeneğe 
75 000 lira ilâvesiyle 2 200 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler harcırahı : „ ' ' ' 
Teşkilât Kanunumuzda bir Teftiş Heyeti Başkanı bir Başmüfettiiş ve sekiz müfettiş 
bulunmaktadır. Toprak dağıtımı dolayısiyîe şikâyetleri mahallen incelemek ve 
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normal teftişler için seyahat eden müfettişlerim'îzin yolluk" ve yevmiyelerini karşı
lamak üzere geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Birleşmiş Milletler Muhacir ve Mültecileri Yerleştirme Konseyi idare Komitesi yılda 
iki defa toplantı yapmaktadır. Bu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen iştirak 
eden temsilcinin yol ve zaruri masrafları karşılığı olarak Geçen yılki ödenek ay
nen teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
Lüzum ve zaruret olduğu takdirde ihtiyaç nispetinde ödenek konulması bakımından yal 
nız bölüm ve madde açılmak suretiyle 1 lira teklif edilmiştir. 

70 Kurslar muvakkat vazife harcırahı : 
Toprak komisyonlarına eleman yetiştirilmek üzere merkezde kurs, açılmaktadır. Kurs 
için çağrılan memurların geliş ve dönüş yol masrafları ile. yevmiyelerini karşılamak 
üzere 10 000 liralık: ödenek teklif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince komisyon hizmetlilerine öde
necek tazminat : 
Toprak komisyonlarında vazife gören şoför, başjoloncu ve işçilere 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 49 ücu maddesi gereğince Ödenmekte olan % 25,30 tazminat yevmiyeleri 
karşılığı olarak yalnız toprak komisyonlarındaki hizmetliler için ekli cetvelde gösteril
diği üzere geçen yılki ödeneğe nazaran 46 000 lira noksanı ile 320 000 lira teklif edil
miştir. 

11 4598 sayılı Kanun gereğince ödeneeek merkez tedavi masraf ve harcırahları : 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan tedavi masrafı karşılığı olarak geçen yılki 
ödenek aynen teklif edilmiştir. • - ^ 

12 Vilâyetler tedavi masraf ve harcırahları .-
Vilâyetler teşkilâtı memurlarının 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan tedavi 
masrafı ilâç ve hastane ücretleri masrafları (karşılığı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları : 
Merkez teşkilâtında mevcut vasıtaların işletme masrafı karşılığı olarak geçen yılki ödenek 
aynen teklif edilmiştir. 

22 Merkez taşıtları onarma masrafları : 
Merkez teşkilâtında mevcut vasıtaların tamir bedeli karşılığı olarak geçen yılki ödenek 
aynen teklif edilmiştir. 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafı : 
Vilâyetler teşkilâtında 80 Toprak Tevzi Komisyonu faaliyette bulunmaktadır. Her 
komisyonun bir vasıtası mevcuttur. İskân Müdürlüklerinde de 16 aded vasıta vardır. 
Bu suretle nakiİ vasıtası 96 ya baliğ olmaktadır. Köy ve arazide çalışan vasıtaların 
benzin, iç v.e dış lâstik bedeli ihtiyacını karşılamak üzere geçen yılki ödenek aynen 
teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafı : 
Taşıt işletme faslında da arz edildiği üzere teşkilâtımızda 96 aded vasıta mevcuttur. 
Toprak Komisyonlarında çalışan vasıtaların bir kısmı, 1946, 1948, 1950 ve 1953 sene
lerinde satmalmmıştır. Vasıtalar daimî surette arazi ölçü işlerinde köylerde çalıştı
rıldığı için sık sık arıza yapmaktadır. 10 - 12 seneden beri daimi surette çalıştırılan 
makinalarm her yerde tamir atelyesi olmadığından tamirleri de güç ve pahalı olmak
tadır. Bu zaruri sebepler dolayısiyle komisyonlardaki vasıtaları daimî surette çalışır 
vaziyette bulundurmak için 465 000 lira teklif edilmiştir. 
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403 Temsil masrafları : 
iskân mevzuu hakkında görüşmeler yapmak üzere memleketimize gelen yabancılara 
verilmesi icabeden ziyafetler ve memleket dâhilinde temsil dolayısiyle yaptırılacak 
çelenk, verilecelk hediyeler karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiş
tir. 

405 Hayvan yem 'bedeli : 
Toprak Ikursunda çalıştırılan at ve araba Maliyeye devri suretiyle satılmış bulundu
ğundan , ödenek teklif edilmemiştir.. 

414 11 Toprak inleri taşıma masrafları : 
Toprak Tevzi Komisyonları işleri icabı bir bölgeden bir bölgeye hattâ başka bir vilâ
yete nakil ve intikâlleri 'esnasında nakil masrafı karşılığı olarak geçen yılki ödenek 
aynen teklif edilmiştir. 

12 îskân işleri taşıma masrafları : 
Göçmen ve mültecilerin giriş yerlerinden iskân mahallerine ikadar nakil masrafı kar
şılığı olarak 25 000 ljra teklif edilmiştir. 

417 4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler : 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince toprak komisyonunda bulunan eleman 
ve hizmetlilerin yaşama ve çalışmalarını kolaylaştıracak her türlü eşya verilmesi 
gerekmektedir. Komisyonların araz:' üzerinde devamlı * çalışmaları dolayısiyle elbi
se ve ayakkabı çok kısa zamanda eskimekte olduğundan her yıl elbise ve ayakkabı 
verilmektedir. Tesbit edilen ihtiyaca göre 330 780 lira tutmakta ise de âzami ta
sarrufa riayet edilerek ve çok mübrem ihtiyaçları için geçen yılki ödenek aynen 
teklif edilmiştir. 

425 10 îskân işleri, yiyecek masrafları : 
Göçmen ve mültecilerin iskân mahallerine.kadar bir müddet iaşe edilmeleri icabet-
mektedir. Yurdumuza gelecek göçmen ve mültecilerin iaşeleri için geçen yılki öde
nek aynen teklif edilmiştir. 

20 Giyecek masrafları : 
Göçmen ve mültecilerin pek mübrem giyecek eşyasını temin etmek üzere geçen yılki 
ödenek aynen teklif edilmiştir. * 

30 Tedavi masrafları : 
Göçmen ve mültecilerin hastalıklarının tedavisi için geçen yılki ödenek aynen tek
lif edilmiştir. 

40 Muhacir ye mülteciler masrafı : 
'2510 ve 105 sayılı Kanun gereğince dışardan gelecek muhacir ve mültecilerle 
içerden naklen iskân "edileceklerin istilzam edeceği masraflarla Bulgaristan vo di
ğer Avrupa memleketlerinden yurdumuza gelip henüz iskânları sağlanmamış 1 452 
göçmen ve mülteci ailesinin iskânları için 4 300 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Başka her çeşit masraflar : * • 
Göçmen ve mültecilerin iskân için 425/10,40 fasılları dışında kalan masraflar ile 
105 sayılı Kanun ve tüzüğe göre bilirkişilere 'ödenecek yevmiyeler karşılığı olarak 
50 sayılı Kanunla kabul buyurulan tasarruf dolayısiyle 25 000 lira noksaniyle 
475 000 lira teklif edilmiştir. 

426 6829 sayılı Kanunun icabettirdiği masraflar : 
Güney hududumuzun bâzı bölgelerinde emniyet tedbiri alınması bakımından 6829 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nıci maddesi gereğince geçen yıl bu fasla 8 milyon lira tahsisat 
konulmuş ise de 50 sayılı Kanunla tasarrufa alınması dolayısiyle 1961 yılı faaliyeti için 
4 500 000 liralık tahsisat teklifi zaruri görülmüştür. 
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Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar : 
Toprak Kanununun Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği 11 . 6 . 1945 tarihini takib-
eden Pazar günü Toprak Bayramı olarak kabul edilmiş olduğundan o gün yapılacak tö
ren masrafları için 1 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin (F) fıkrasının 2 nci bendi gereğince arazi açma 
masrafları : 
Toprak komisyonlarınca muhtaç çiftçilere dağıtılan işlenmemiş topraklan kendi vasıta-
siyle açamadığından bu gibi topraklar ilk defa tratörle açılarak ekime salih bir hale ge
tirilmektedir. Traktörlerin uzun zamandan beri çalışmakta olmaları dolayısiyle fazla akar 
yakıt sarfiyatı olmaktadır. Mevcut traktör ve arazi ağma maıkinalarmın yullık işletme 
ve bakım masraflarını karşılamak üzere geçen yılkı ödenek aynen teklif edilmiştir. 

10 Satınalma ve abone : 
Genel Müdürlük ihtiyacı içlta gazete, kitap ve mecmua satmalınmasını temin için 4 000 
liralık ödenek teklif edilmektedir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Kitap, mecmua ve gazete bedelleri haricinde yapılacak diğer müteferrik masraflar kar
şılığı olarak 1 000 liraiık ödenek 'teklif edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları.: 
Staj için Fransa'da bir memurumuz bulunmaktadır. Bu memurun staj ve tatbikat mas
rafları ile döviz farkı karşılığı olarak geçen yulki gibi 12 000 liralık ödenek aynen tek
lif edilmiştir. 

10 Katılma payı ve masrafları : 
Avrupa konseyi yerleştirme fonuna Hükümatimizde iştirak etmiş ve iştirak hissemiz 
olan 780 000 dolar 4 müsavi taksitte ödenmiş bulunmaktadır. Fon statüsüne göre âza 
Devletlerin ödemesi gereken masraflar karşılığı ve 1961 yılında ödenmesi gerekecek 
masrafları karşılığı iştirak hissemiz için 50 000 lira tahsisat teklifi zaruri görülmüştür. 

11 Avrupa Konseyi İskân Fonundan japılan istikrazın tasdik ve faiz karşılığı : 
Avrupa Konseyi yerleştirme (iskân) fon idaresi ile Hükümetimiz arasında 20 . 6 . 1958 
tarihinde Paris'te imzalanan .mukavele gereğince 20 yılda ve her yıl Haziran, Ara
lık aylarında ödenmek suretiyle 378 000 dolar ikraz edilmiş bulunmaktadır. İkraz 
taksitleri 1'6 547 dolardır. İki taksitli 904,50 liradan hesap edilmek suretiyle Tü^k 
parası karşılığı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir. 
İç kongreler ve teknik toplantlarla umumi masraflar : 
Toprak komisyonlarının çalışmalarında tatbikat sonuçlarına göre zaman zaman mer
kezde veya vilâyetlerde teknik toplantılar yapılarak tatbikatta görüş ve fikir birliği 
temin edilmektedir. Bu gibi toplantılarda yapılacak masraf karşılığı olarak geçen 
sene olduğu gibi bu yıl da 2.000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 
Kurs masrafları : 
Toprak komisyonlarının ihtiyacı bulunan teknik eleman yetiştirmek üzere lise mezun
larından kursa öğrenci alınmaktadır. Bu öğrencilere ödenen yevmiye ve kursun diğer 
masrafları karşılığı olarak geçen yüki gibi 150 000 liralık ödenek aynen teklif edil
miştir. 
Geçen yıl borçları : 
Her hangi bir sebeple ödenmiyen borçlarn istihkak sahiplerinin sızlanmalarına meĵ dan 
verilmeden ödemeleri temin etmek üzere 500 liralık ödenek teklif edilmektedir. 
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10 1956 - 1959 yılları borçları : 
Bütçede mevcut tahsisat nispetinde sarfiyat yapılmasına ve katiyen borç bırakılma-
masma âzami dikkat ve itina gösterilmektedir. Vilâyetler teşkilâtınca işçi sigorta 
primleriyle trafik primlerinin zamanında ödenmemesi ve bazan elde olmıyan sebep
ler dolayısiyle bâzı masraflar ödenemiyerek zaruri olarak borç kalmaktadır. Tahak
kuk edip ödenemiyen borçların ödenmesini teminen 34 300 liranın teklifi zaruri gö
rülmüştür. 

20 1929 - 1955 yıllan borçları ; 
502/10 faslında da arz ve izah edildiği üzere tahakkuk eden borçların tediyesi için 
34 700 liralık ödenek teklif edilmişti*. 
Merkez memurları yemek masrafı : j 

Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 gün ve 7/2152 sayılı tamimleri gereğince genel müdür
lüğümüz memurlarına sıcak yemek verilmek maksadiyle dairemiz yardım sandığı 
vasıtasiyle organize edilmek üzere her personel için 75 kuruş hesabiyle 27 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

10 4753 ve 5618 sayılı kanunlar hükümlerine göre istimlâk edilecek arazi bedeli : 
4753 ve 5618 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine tevfikan şimdiye kadar en çok özel 
idare, belediye ve vakıf arazisinin kamulaştırılması cihetine gidilmiştir. Şahsa ait 
arazinin kamulaştırılması politik tesir ve tazyikler sebebiyle mümkün olamamaktay
dı. Halbuki memleketin Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde (köy sahibi) diye geçi
nen bâzı kimselerin birçok köyleri içine alan binlerce dönüm arazinin sahibi bulun
dukları ve içerisinde oturan 'kimselerin halen ortakçı ve kiracı durumunda olup 

ttamamiylö köy sahiplerinin nüfuz ve tesirleri altında bulunduklarından bunların bir
an evvel topraklandırmalarını teminen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 1 000 000 
liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

20 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödenecek tahvil bedelleri ve 
•kanuni faiz karşılığı : -

, 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesinde (Kanunun mer'i tarihinden itibaren 
5 yıl zarfında itiraz edilmiyen- veya aranılmıyan tahvil bedelleri ile bedel farkları Ha 
zine lehine müruru zamana uğrar) denilmektedir. 5 senelik müruru zaman müddeti 
27 . 5 . 1960 tarihinde son bulduğuna göre ibraz edilmiyen tahviller Hazine lehine mü
ruru zamana uğradığından bu hususta bütçeye ayrıca bir tahsisat konulmamış ve 1 lira 
tahsisat konulmak suretiyle fasıl ve madde muhafaza edilmiştir. 

10 Optik alet ve teknik malzeme : 
Toprak komisyonlarının optik alet ve teknik malzeme ihtiyacını karşılamak üzere geçen 
yıl olduğu gibi bu yılda 50 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

20 Traktör grupları için alınacak traktör pulluk alet ve ve sair malzeme : 
Muhtaç çiftçi ve göçmenlere dağıtılan işlenmemiş toprakları kendi vasıtalariyle açama
dığından bu gibi araziler ilk defa traktörle açılarak ekime salih bir hale getirilmektedir. 
Ayrıca geçen yıl italya'dan arazi ıslah makinası getirilmiş olup halen Samsun'da faali
yette bulunmaktadır. Yıllardan beri' kullanılmakta olan traktörler çok eskimiş olması 
dolayısiyle sık sık arıza yapmaktadır. 1961 yılında istimlâk edilecek arazi göz önüne alı
narak yeniden alınması zaruri bulunan traktörlerle mevcut makinaların yedek parça ih
tiyacım karşılamak üzere geçen yü olduğu gibi 1 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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751 30 Toprak komisyonu nirengi ve poligon tesis ve her türlü malzeme, nakliye, hammaliye ve 
sair masrafları : " 
Toprak komisyonlarınca tesis edilmekte olan nirengi ve poligon masrafları karşılığı ola* 
rak geçen yılki gibi bu yılda 50 000 liralık Ödenek aynen teklif edilmiştir. 

771 10 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak 
özel fon: 
Muş ovasında Til nahiye merkezinden özdek istasyonu civarında Kırtakan köyü da
hilindeki Deylet arazisi ile Batıda Kaşkalda köyü civarında kurulacak 3 örnek 
köyden başlıyarak tetkikler tamamlandıkça bilhassa Doğu ve Güney doğu bölgele
rine teşmil edilecek Devlet eliyle iskân ve topraklandırma faaliyetleri için 50 
sayılı Kanun gereğince 1960 yılı ödeneğine nazaran 146 981 lira noksaniyle 853 016 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

20 özel fondan zarar olup Ziraat Bankasına ödenecek para. 
Arazi borç bedellerini vâdesinden önce ödiyen çiftçiler lehine Bankaca yapılan 
bilançoya göre tesbit edilen 281 984 liranın 4753 sayılı Kanunun 51. maddesi gere
ğince ödenmek üzere 281 984 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Motorlu nakil vasıtaları için Maliye Bakanlığı bütçesine : 
Toprak komisyonlarının nakil vasıtası olmadan çalışmalarına imkân bulunmamak
tadır. Genel Müdürlüğün ilk kuruluş yıllarında alman nakil vasıtaları halen çalış
tırılmakta ölüp bunlara verilen tamir parası yenisinin bedelini aşmaktadır. Benzin 

"ve yağ masrafları için ve toprak tevzi işlerinin programına göre aksamadan yürü
tülmesi için vasıtaları daimî surette işler bir halde bulunması bakımından geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da 600 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

Deviet Plânlama Teşkilâtı 1961 yılı bütçesi 4 473 002 lira olarak tesbit edilmiştir. Yapılan zam 
ve tenzillerin taallûk eylediği fasıl ve maddelerle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

F. M. 

201 10 Memurlar maaşı : 
Teşkilâtın fonksiyonlarındaki hususiyetleri icabı lüzumlu personelin evsafı bakımın
dan ince bir tetkik yapılarak istihdamı gerekmektedir. Diğer taraftan iş hacmi kuru
luşundan itibaren tam kadro ile çalışmasını icabettirmektedir. Kadroların doldurulma
sı 1961 yılı içinde tamamlanacağından yapılan son zamlarla birlikte 1120 000 lira tah
sisat teklifinde bulunulmuştur. , . 

.202 Hizmetliler ücreti : 
Memurlar maaşı için serd edilen esbabı mucibe teşkilâttaki hizmetliler içinde bahis ko
nusu olduğundan yapılan son zamlarla birlikte 356 000 lira tahsisat teklifinde bulu
nulmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : 
Teşkilâtın ifa ettiği vazifelerin, hususiyeti, bâzı teknik elemanlarla onlara yardımcı 
personelin geçici olarak istihdamını gerektirmektedir. Bu ihtiyaca cevap vermek ÜZ9-
re bu fasla 45 000 liralık tahsisat teklif olunmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
1961 yılında uzun ve kusa vadeli plânların hazırlanması için miüetleraraBi göhreti 
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Ihaiz iki yabancı mütehassısın angaje edilmesi takarrür etmiştir. Bu mütehassıslarla 
yapılan temaslar neticesinde kalbut edecekleri ücretin ayda asgari 2 000 dolar ola
cağı öğrenilmiştir. Bu sebeple yılda 48 000 dolar mukabili ve istihdam edilecek yar
dımcıların ücretleriyle birlikte bu fasla 550 000 lira 'tahsisat teklif olunmuştur. 

.10 Çocuk zammı : 
Teşkilât Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele göre maaşlı memur sayısı 62 dir hepsinin 
50 çocuğu olabileceği tahmin edilerek ayda 500 liradan bir yıl için 6 000 liralık 
tahsisat teklif olunmuştur. 

20 Doğum yardım : 
Yıl zarfında asgari bir hesapla üç doğum olalbileceği hesabedilerek 600 lira tahsisat 
teklif olunmuştur. 
5434 sayılı Kanunun*14 ncü maddesinin (D) fıkrasüy'le 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Maaş ve ücret kadrolarının karşılığı olarak Emekli Sandığına ödenmek üzere bu 
miktar tahsisat 'konulmuştur. 
Temsil tahsisatı : 
7237 sayılı Kanun gereğince yıllık tutarı olan 6 000 lira teklif olunmuştur. 
99 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince-verilecek tahsisat : 
Teşkilât Kanununa ek 99 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince kadro cetvelin
deki müsteşar ve müsteşarlık genel sekreteri ile hizalarında «ihtisas» yeri olduğu 
belirtilen kadroları işgal edenlerden üç aded daire başkanlariyle üç aded müşavirler 
kadrosu hariç diğer kadroların 99 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki tahsi
satın yıllık tutarı olarak konmuştur. 

11 Kırtasiye : 
Teşkilât, vazifesi icabı fazla miktarda kırtasiye kullanmak durumundadır. Diğer 
taraftan faaliyetindeki hususiyetler icabı kullanacağı kırtasiyenin mahiyeti çeşit 
itibariyle diğerlerinden farklıdır. Teşkilâtın kuruluş halinde olması sebebiyle geçen 
yıllardan devreden stokunun bulurun aması yıllık ihtiyacın 20 000 liralık ödenekle 
ancak karşılanabileceğini telkin etmektedir. 

21 Döşeme : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı her bakımdan çıplak bir binaya yerleşmek durumunda 
bulunmaktadır. Bu itibarla 80 000 liralık tahsisatın, kâfi geleceği tahmin edilmiştir. 

31 Demirbaş : 
Dairenin bu nevi ihtiyacının tesbi tinde çeşitli istimallere elverişli hesap m akmaları 
başta gelmekte ve fiyat itibariyle büyük bir yekûn tutmaktadır. Diğer taraftan 
evrak, arşiv dokümantasyon ve kütüphane için raflar yaptırılması zaruri bulun
maktadır. Bu zaruretler muvacehesinde bu maddede teklif olunan tahsisatın kuru
luş halindeki, teşkilâtın ancak en mühim ihtiyaçlarını karşılıyabileeektir. 

41 öteberi masrafları : 
Teşkilâtın halen işgal etmekte olduğu binanın bakım ve temizlenmesi mevcut Dev
let dairelerine nazaran hususiyet arz etmektedir. Milyonlarca lira sarfiyle yapılmış 
binanın icabettirdiği - bakımı yapabilmek ve millî serveti heder etmemek için bu 
miktar tahsisatın kâfi geleceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan yaz mevsimi 
boyunca binada sular çekilmektedir bu ihtiyacı gidermek maksadiyle su bidonları 
konulması icabetmektedir. Bütün bu gerçekler muvacehesinde 12 000 liralık tahsisa* 
teklifinde bulunulmuştur. 



— 213 — 
F. M. 

51 Aydınlatma ; 
Teşkilâtın işgal ettiği bina hacmi itibariyle Danıştay Başkanlığı binasına eşit bu
lunmaktadır. Mezkûr Başkanlığın bir yıllık aydınlatma tahsisatı esas alınarak 
3 000 lira noksanı ile 12 000 lira teklif olunmuştur. 

61 Isıtma : 
Binayı ısıtmak için rie miktar kömüre ihtiyaç duyulacağı katî olarak bilinmemekle 
beraber, kıyas yoliyle 30 000 lira teklif olunmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ger^k plânlama, gerekse bunu koordinasyon dolayı-
siyle çeşitli saha ve konularda anketler yapmak zorundadır. Diğer taraftan tesis 
edilen kütüphane, kitapların ciltlenmesini de icabettirmektedir. Ayrıca ilân ücretle
rinin bu .fasıldan ödenmesi muvacehesinde asgari bir hesapla 12 000 liralık tahsi
sat teklifinde bulunmayı icabettirmektedir. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Bilhassa milletlerarası haberleşmelerin büyük yer tuttuğu muamelâtın taallûk etti
ği bu fasla geçen yıla nazaran fazla konulan tahsisatın bu suretle kâfi geleceği 
tahmin edilmiştir. 

21 Telefon masrafları : 
Teşkilâta ait telefonların mükâleme ve bakım ücreti olarak PTT İdaresine öden
mek üzere bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

306 Giyecekler : 
(D) cetveline dâhil müstahdemlerden 15 ine elbise, palto ve ayakkabı verebilmok 
için 9 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
Beyanı : 

15 kat elbise X 300 Lira = 4 500 Lira 
15 aded palto X 300 Lira = 4 500 Lira 
15 çift ayakkabı X 65 Lira = 975 Lira 

- Yekûn 9 975 Lira 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Teşkilâta yeniden tâyin olunacak personelin taşradan gelmesi halinde Ödenmesi gere
ken harcırah karşılığı olarak konmuş bulunmaktadır. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
İktisadi ve sosyal plânların hazırlanmasında ve plânların tatbikatında koordinasyon 
teminini de diğer taraftan bölge plânlarının hazırlanmasında teşkilât mensuplarının 
yurt seyahatlarmda bulunmaları icabetmektedir. Ayrıca bütün bu faaliyetler Ankara 
dışında seminerler tertibini ve bölge çalışma, grupları teşkilini gerektirmektedir. Bu 
nevi faaliyetlerin yapılabilmesi için bu miktar tahsisat teklifinde bulunulmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Memleketimizde plânlamanın ve plânlar arasında koordinasyon temininin eok yeni bir 
mevzu olması, ilk yıllarda karşımıza çıkacak güçlüklerin plânların muvaffak olması 
bakımından süratle bertaraf edilme; ini zaruri kılmaktadır. Bu ise zengin tecrübele
re sahip diğer memleketlerdeki tatbikatı yerinde müşahade etmekle mümkündür. Bu 
türlü çalışmaların plancılık konusunda bize kazandıracağı imkânlar birkaç yıllık tec
rübe ile kıyaslanabilir. Bu maksadı temin etmek üzere 80 000 lira tahsisat teklifinde 
bulunulmuştur. 
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307 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımeı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Teşkilâtta istihdamı derpiş edilen yabancı uzmanların geliş ve clönüş harcırahlariyle 
yurt içindeki yollukları bu tertipten ödeneceğinden bu miktar tahsisat teklif edil
miştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Mevcut personelin yıl içinde tedavilerine yeteceği tahmin edilen 2 000 lira tahsisat 
teklif edilmiştir. 

309 11 Taşıt işletme masrafları : 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak teşkilâta ait müsteşarlık makam arabasiy-
le aynı kanun gereğince bir aded hizmet arabasının zaruri işletme masrafı olarak 
konmuştur. 

12 Taşıt onarma masrafları : 
Satmalmacak müsteşarlık makam arabasiylo hizmet arabasının yıl içinde zuhur ede
cek onarımını karşılamak üzere bu miktar tahsisat teklif olunmuştur. 

403 Temsil ve ağırlama masrafları : 
Bu miktar tahsisatın kâfi geleceği tahmin olunarak teklif olunmuştur. 

420 Araştırma ve inceleme her çeşit masrafları : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının kanunla kendisine mevdu vazifeleri yerine getirebilme
si için plânlama mevzuunda yapacağı her türlü araştırma ve incelemelerde etüd ve 
projelerde muayyen işin devamı müddetince istihdam edeceği personelin yevmiye v© 
harcırahları, plânlama ve plân uygulanması mevzuuna giren araştırma ve incelemele
rin teşkilât dışındaki yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara yaptırılması do*a-
yısiyle ödenecek proje bedeli veya bununla alâkalı ücret ve her türlü istihkakları, 
plânlama ve plânların uygulanmasiyle alâkalı konularda tertiplenecek ilmî toplantı ve 
seminerler dolayısiyle davet edilen eşhasın her türlü zaruri yol masraflariyle ikamet 
masrafları, özel ihtisas komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları bu tertipten 
ödeneceğinden bu miktar tahsisata ihtiyaç olacağı tahmin olunmuştur. 

430 91 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve bu kanuna ek 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
gereğince istihdam edilen mukaveleli personelin ücret ve sair istihkaklariyle harcırah
ları : 
Teşkilât Kanununun verdiği salâhiyete müsteniden 1961 yılı içinde 10 aded personelin 
mukavele ile istihdamı derpiş edilmektedir. Bunlardan üç kişiye 5 000 ve yedi kişiye 
3 500 lira aylık ücret verilmesi düşünülmektedir. 
Beyanı 
a) Ücretler : 
3 X 5 000 = 15 000 lira 15 000 X 1 2 a y = 180 000 lira yıllık 
7 X 3 500 == 24 500 lira 24 500 X 12 ay = 294 000 lira yıllık 
b) Personelin her birine yılda 3 000 lira muvakkat vazife harcırahı ödeneceği derpiş 
edilmektedir. 
3 000 X 10 — 30 000 lira harcırah 
c) Her biri için yıllık tedavi ücreti 200 lira olarak hesabedilmektedir. 

200 X 1 0 = 2 000 lira 
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496 400 lira 

Satmalına ve abone : 
Teşkilâtın kifayetli bir kütüphane ile çalışması 'kaçınılmaz bir zarurettir. Bu maksat
la yıl içinde 12 500 dolarlık kitap ve mecmua mubayaası programlaşmış bulunmak
tadır. Yerli neşriyatın da takibediimesi zarureti karşısında bu miktar tahsisat teklif 
olunmuştur. 
Başka her çeşit masraflar : 
Memleket umumi efkârının plânlama konusu ile çok yakından ilgili bulunduğu bir ger
çektir. Bu vaziyet karşısında teşkilâtın, halkı muntazaman aydınlatması gerekmek
tedir. Neşreddlecek kitap, aylık dergi ve üç aylık raporların kâğıt ve baskı ücretleriyle 
telif hakları bu tertipten ödeneceğinden 80 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı
rah ve masrafları : 
Bilhassa uzman yardımcılığı kadrolarına alman kimselerin bir an önce yetişmelerini 
temin maksadüyle teknik yardımdan faydalanarak yabancı memleketlere gönderilmeleri 
programlaştırılmıştır. Bunu gerçekl eştirmek için 40 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Plânlama ve iktisadi iş birliği konularında yapılacak milletlerarası koifcgre, konfe
rans ve komisyonlara teşkilât temsilcilerinin veya diğer bakanlık ve daire mensupla
rının da katılmalarını mümkün kılmak için 100 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalırfacak taşıtlar (Maliye Bakanlığı bütçesine akta
rılmak üzere) 
3827 sayılı Kanun gereğince 48 000 lira teşkilât müsteşarına makam arabası muba
yaası için, aynı kanuna göre 36 000 lira hizmet arabası için bu miktar tahsisat tek
lif olunmuştur. 

Netice : 
180 000) . V 1 1 1 .. 
294 000) Y Ü h k U C M t 

21 000 Harcırah 
1 4 0 0 Tedavi 





Hükümetin Gelir Bütçesi Esbabı mucibesi 
GELİR VERGÎSt 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

miktar Rakam olarak Nispet miktarı 
Lira 

360 000 000 
485 000 000 + 
620 000 000 + 
775 000 000 + 
960 000 000 ,.+ 

1 150 000 000 + 
1 470 000 000 + 
1 800 000 000 + 

l i ra olarak % Lira 

— — 394 642 334 
125 000 000 + 34,72 532 077 295 
135 000 000 + 27,83 656 314 070 
155 000 000 + 25,00 840 684 978 
185 000 000 + 29,87 975 367 802 
190 000 000 + 19,79 1 154 361 454 
320 000 000 + 27,82 1 565 183 746 
330 000 000 + 22,44 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

: 

1960 yılı gaye i 
tahsilatı 

Devreler Lira 

îlk 6 aylık tahsilat 964 500 984 
> 7 » 
> 8 » 

C) Tahmine esas 

» 1 311 559 885 
» 1 414 620 595 

olan rakamlar : 

Tahsilatın bir e\ velki yıld 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

— 
+ 137 434 961 
+ 124 236 775 
+ 184 370 908 
+ 134 682 824 
+ 178 993 653 
+ 410 822 292 

Nisp 
olarak 

+ 34 
+ 23 
+ 28 
+ 16 
+ 18 
+ 35 

Geçen senelerin Bir evvelki 
lynı devresine ait veya 
tahsilat miktarı Rakam olarak 

Lira Lira 

780 717 731 + 183 783 25 
1 060 003 681 .+ 251 556 20 
1 146 665 291 + 267 955 30 

Artış ve 
ticesine 

'Gaye itibariyle devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
> 7 •» » 
> 8 > > . 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

964 500 984 
1 311 559 885 
1 414 620 595 

Geçen senenin son aylara 

Aylar 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» 4 » 

Tahsilat 
miktarları 

784 466 015 
505 180 065 
418 518 455 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

1 748 966 999 
1 816 739 950 
1 833 139 050 

1ın son 
veya ten 

+ 1 
+ 1 
+ 



Düşünceler : 
1960 malî yılında Gelir Vergisinden 1 milyar 800 milyon lira tahsil edilebileceği tahmin edilmişti 

sonuna kadar 1 milyar 920 milyon lira tahsil edilebileceğini göstermektedir. Bu miktar 1959 yılınd 
Vergisi yekûnundan 350 - 365 milyon Ura kadar fazla bulunmaktadır. 1959 yılının 1958 yılı tahsüâ 
liradan ibarettir. 

31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile menkul sermaye iradı stopaj nispetinin % 
layısiyle 36 milyon lira, memur maaşlarına yapılacak zam dolayısiyle 65 milyon liralık bir munzam 
aylıklarından tevkif edilen verginin kaldırılması dolayısiyle de 17 milyon lira bir noksanlık olaca 

Bu itibarla Gelir Vergisi mükellef adedlerinde her yıl görülen artış, istihdam hacmmdaki gelişme 
diğer unsurlar nazarı itibara alınarak 1961 yılında Gelir Vergisinden sağlanabilecek hâsıla 2 milya 
min edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (2 126 000 000) 
Yıllık beyanname ile büdirilen GeUr Vergisi miktarı ile mükeUef sayısının gruplar itibariyle b 

gösterilmiştir. 
1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 ' 5 . 6 1 9 5 7 

Gelir unsuru (*) 

Ticari kazançlar 
Serbest meslek erbabı 
Gayrimenkul sermaye iradı 
Menkul sermaye iradı 
Sair kazanç ve iratlar 
81/1 e göre vergi verenler 
81/2 ye göre vergi verenler 
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1.014 
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306 
23 
19 
17 
0 
0 
0 

Yekûn 72.318 143.0 83.119 208.9 103.638 261.9 122.218 331.2 170.371 369 

NOT : 
1 — (*) Mükellef sayısı kâr ve zarar bildiren mükelleflere aittir. 
2 — Bu malûmat İstatistik Servisine gelen yıUık istatistik cetvellerinden alınmıştır. 



Kuramlar vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

miktar Bakam olarak Nispet 
Lira 

70 000 000 
90 000 000 + 

110 000 000 + 
120 000 000 + 
132 000 000 + 
145 000 O00 + 
160 000 000 + 
345 000 000 + 

Lira olarak % 

20 000 000 + 28,57 
20 000 000 + 22,22 
10 000 000 + 9,09 
12 000 000 + 10,00 
13 000 000 + 9,84 
15 000 000 + 10,34 

185 000 000 + 115,62 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

76 778 649-
77 004 026 
79 383 803 

129 641 280 
135 235 681 
137 596 460 
214 699 027 

+ 
+ 
'+ 
+ 
+ 
+ 

Tahsilâtm bir evvelki yılda 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

225 377 
2 379 777 

50 257 477 
5 594 401 
2 360 779 

77 102 567 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nispe 
olarak 

0,2 
3,0 

63,3 
4,3 
1,7 

56,0 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

tuk 6 aylık !tahsi}ât 
» 7 
> 8 

C) Tahmille esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 
> 8 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

162 547 081 
171 173 561 
189 354 344 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

162 547 081 
171 173 561 
189 354 344 

Geçeri senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

Geçen sensenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» 4 > 

Bir evvelki 
veya n 

Rakam olarak 
Lira 

185 793 053 — 23 245 972 
201 770 645 — 30 597 084 
209 676 760 — 20 322 416 

28 905 974 
12 928 382 
5 022 267 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

191 453 055 
184 101 943 
194 376 611 

Artış vey 
ticesine g 
lın son a 
veya tenz 

m 

— 3 
— 
— 



Düşünceler : 
1960 yılı içinde Kurumlar Vergisi tahmini 345 milyon lira olarak tesbit edilmişti. 1960 yılının 

hakkuk eden Kurumlar Vergisi ise 344.6 milyon liraya baliğ olmuştur. Ancak, bir kısım İktisadi De 
müesseselerinin tahakkuk eden Kurumlar Vergisi borçlarını süresi içinde Hazineye yatırmamaları 
lık devresine ait fiilî tahsilat noksanlık göstermektedir. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki 30.12.1960 ta 
25 nci maddesi ile, sermaye şirketleri ve kooperatiflerden alman Kurumlar Vergisi nispetinin % 10 
bebiyle, bu gelirde munzajn olarak 115 milyon lira bir artış olacağı ve 1960 yılmm kurum kazançlarına 
tutularak Kurumlar Vergisinin 1961 yılı tahmini 415 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (415 000 000) 

% 10 vergi nispetine tâbi olan sermaye şirketleri ve kooperatiflerle, % 35 nispeti üzerinden verg 
sayısı ile ödenen yergi yekûnu evvelki yıllarla mukayeseli olarak, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Nispetler 

% 10 
% 35 

1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 
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48. 
93. 

1.667 71.9 1.921 77.9 2.458 81.5 2.781 148.7 3.011 142. 

NOT : 
i — Mükellef sayısı, kâr ve zarar eden kurum adedini göstermektedir. 
2 — Bu malûmat, İstatistik servisine gelen istatistik cetvellerinden altnmşttr. 



Bina ye Arazı vergilerinden alınacak hisse 
Düşünceler : 
Arazi ve Bina vergüerinin matrahlarına uygulanacak misiller hakkındaki, 3 . 1 . 1961 tarih ve 206 

desi gereğince, hasıladan tefrik edilerek Hazineye ödenecek % 70 hissenin 209 milyon lira olacağı ta 
Hükümetin teklifi : (209 000 000) 

Binalardan Alınan Savunma Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

6 100 000 
7 000 000 
7 000 000 

12 000 000 
12 500 000 
15 000 000 
17 000 000 
21 000 000 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
• f 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

.— — 
900 000 + 14,75 

— — 
5 000 000 + 71,42 

500 000 + 4,16 
2 500 000 + 20,00 
2 000 000 + 13,33 
4 000 000 + 23,52 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

6 198 539 
7 829 618 
9 489 220 

10 653 057 
12 672 763 
15 029 477 
17 388 900 

+ 
+ 

.+ 
+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya ı 

Rakam olarak 
Lira 

1 631 079 
1 659 602 
1 163 837 
2 019 706 
2 356 714 
2 359 423 

noksanı -) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

26,31 
21,19 
12,26 
18,95 
18,59 
15,69 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

îlik 6 aylak tfcalmlât 
» 7 » » 
» 8 » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

14 083 231 
15 252 490 
17 765 492 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

11 225 296 
12 627 600 
14 121 755 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

2 857 935 
2 625 890 
3 643 737 



C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » > 
» 8 > » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

14 083 231 
15 252 490 
17 765 492 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 3» 
» 4 Tt> 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

6 163 604 
4 761 300 
3 267 145 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

20 246 835 
20 013 790 
21 032 637 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayla 
veya tenzili 

mik 

• + 1 5 
+ 9 
+ 8 

Düşüncel&r : 

Bu vergiden 1960 malî yılı sonuna kadar yapılacak tahsilatın 21,8 milyon lirayı bulacağı anlaşılm 
206 sayılı Kanunla Bina Vergisi matrahlarının artması ile 25 milyon liralık munzam gelir ve son 
yerleriyle 1961 yılından itibaren yeniden mükellefiyete girecek binalar nazarı itibare alınarak, 
milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (50 000 000) 

inşa olunan binalar 

Yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 . 
1957 
1958 

Ev 
Aded 

40.283 
49.289 
56.678 
67.843 
75.475 
76.809 

Apartman 
Aded 

2.022 
2.699 
4.088 
3.005 
3.046 
2.576 

Han, otel, garaj 
ve bu mahiyette 

olanlar 
Aded 

769 
1.152 
1.195 

915 
1.064 

986 

Sinema, 
tiyatro 

Aded 

75 
99 
90 
82 
78 
74 

Dükkân, 
mağaza, 
gazino, 

kıraathane 
Aded 

13.866 
17.304 
19.016 
19.566 
20.109 
21.863 

Fabrika, 
imalâthane 

Aded 

1.748 
2.209 
2.035 
2.172 
1.992 
2.130 

Hama 
bany 
Aded 

31 
34 
46 
34 
41 
45 



Hayvanlar Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

30 500 000 
29 000 000 
32 000 000 
30 000 000 
30 500 000 
31 000 000 
33 000 000 
36 000 000 

— 
.+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ ' 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
l i ra olarak % 

1 500 000 — 4,91 
3 000 000 ,-f 10,34 
2 000 000 — 6,25 

500 000 .+ 1,63 
500 000 + 1,63 

2 000 000 + 6,06 
3 000 000 + 9,09 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

28 450 466 
28 006 459 
28 255 359 
29 865 595 
30 752 964 
32 271 616 
34 714 643 

—-
+ 
+ 
+! 
+ 
+ 

Tahsilatın bir e\velki yıldan» 
fazlası (veya noksanı -) 

Bakam olarak 
Lira 

__ 
444 007 — 
248 900 + 

1 610 236 + 
887 369 + 

1 518 652 + 
2 443 027 + 

Nispet 
olarak % 

1,56 
0,88 
5,69 
2,97 
4,93 
7,57 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Gaye 

îlk 6 
» 7 
> 8 

Devreler 

ilik 6 aylık (tahsilat 
» 7 » » 
•» 8 » » 

C) Tahmille esas olan rakamlar 

1960 yılının 
itibariyle devreler gaye tahsilatı 

aylık tahsilat 29 084 851 
» » 31 679 698 
» > 33 113 902 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

29 084 851 
31 679 698 
33 113 902 

• • 

Geçe: n senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Geçen semenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 5 988 101 
> 5 » 3 247 504 
» 4 > 2 422 729 

Lira 

28 726 542 
31 467 139 
32 291 914 

Bir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

35 072 952 
34 927 202 
35 536 631 

Lira 

358 309 
215 559 
821,988 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayla 
veya tenzili 

mik 

+ 
+' 
-f-



Düşünceler : 
Hayvanlar Yergisi 1960 malî yılı tahsilatının 35,5 milyon l ira civarında olacağı anlaşılmaktadır. 

lerden beri takibettiği müstakar seyir nazara alınarak 1961 malî yılı tahsilatı 37 milyon lira olarak t 

Hükümetin teMifi : (37 000 000) 

Koynu 
Hayvanlar Vergisi 

Merinos Kıl keçi Tiftik keçi 

Yıllar 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Adedi 

20 763 026 
20 457 334 
20 861 561 
21 748 265 
22 211 388 
23 560 802 
26 189 612 
26 825 195 

Vergisi 

16 610 419 
16 365 914 
16 689 249 
17 398 611 
17 769 110 
18 848 634 
20 951 689 
21 460 156 

Adedi 

147 436 
162 914 
159 959 
163 329 
181 599 
208 512 
262 773 
280 098 

Vergisi 

58 974 
65 164 
63 982 
65 331 
72 639 
83 404 
105 110 
112 039 

Adedi 

12 663 371 
12 074 789 
12 017 167 
12 850 010 
13 263 839 
13 714 026 
14 527 535 
14 167 186 

Vergisi 

10 130 697 
9 659 633 
9 613 735 
10 280 008 
10 611 071 
10 971 220 
11 622 028 
11 333 748 

Adedi 

3 694 557 
3 706 334 
3 857 914 
4 250 924 
4 569 716 
4 657 289 
5 374 549 
4 759 973 

Ve 

1 66 
1 66 
1 73 
1 91 
2 05 
2 09 
2 41 
2 14 

Veraset ve İntikal Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

_ 

-

miktar 
Lira 

3 500 000 
4 000 000 
7 000 000 
12 000 000 
42 000 000 
35 000 000 
15 000 000 
15 000 000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Rakam olarak Nispet miktarı 
Lira olarak % Lira 

500 000 + 14,28 
3 000 000 + 75,00 
5 000 000 + 71,42 

30 000 000 + 250,00 
7 000 000 — 16,66 

20 000 000 — 57,14 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

4 225 280 
6 345 133 
7- 484 575 

10 058 780 
12 558 125 
13 324 067 
7 887 857 

-f 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

2 119 853 
1 139 442 
2 574 205 
2 499 345 
765 942 

5 436 210 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

. 
50,17 
17,95 
34,39 
24,84 
6,09' 
40,79 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

îlik 6 aylık (tahsilat 
» 7 > » 
> 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

4 459 815 
5 122 526 
5 772 690 

Geç 
aynı 

en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

5 059 685 
5 232 480 
5 931 855 

Bir evvelki yıld 
veya nok 

Rakam olarak 
Lira 

— 599 870 
— 109 954 
— 159 165 — 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 > > 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

4 459 815 
5 122 526 
5 772 690 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
s> 5 » 
s> 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

2 828 172 
2 655 377 
1 956 002 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

7 287 987 
7 777 903 
7 728 692 

ticesdne göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

— 3 
— 
— 

Düşünceler : 

7338 saydı Kanunla muafiyet hadlerinin yükseltilmesi, gayrimenkullerde halihazır kıymet yerin 
ması ve 1957 - 1959 senelerinde fazla tahsil edilm% olan vergilerin iadesi hasebiyle 1960 yılında bu 
lira tahsil olunacağı hsapl,anmaktadır. 

1961 yılında, iadelerin azalacağı goz önünde tutularak, bu gelirden 10 milyon liralık hâsıla sa 

Hükümetin teklifi : (10 000 000) 



Hususi Otomobil Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
7959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

. 

9 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
11 000 000 

+ 

+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

__ — 
1 000 000 + 11,11 

— — 
1 000 000 + 10,00 

. ' . " ' • * • • * ' ? 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

8 336 024 
9 381 239 
9 738 507 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olaras Nispet 
Lira olarak % 

— 
045 215 + 
357 268 + 

— 
12,53 

3,80 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

lük 6 aylık ıtahsdlât 
» 7 » > 
» 8 » > 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

7 326 942 
8 065 296 
8 638 043 

Geç 
aynı 

en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

5 421 704 
5 903 395 
6 220 942 

3ir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 

^ + 
+ 
+ 

Lira 

1 9 0 5 238 
2 161 901 
2 417 101 



O Tahmille esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
> 7 
> 8 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

7 326 942 
8 065 296 
8 638 043 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son -ayları 
Tahsilat 

miktarları 

4 316 803 
3 835 112 
3 517 565 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

11 643 745 
11 900 408 
12 155 608 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

+ 1 
+ 1 
-f 1 

Düşünceler : 

1960 malî yılında yapılacak tahsilatın 13,5 milyon lira civarında olabileceği anlaşılmaktadır. 
lecek gelir, tahsilattaki artış seyri göz önünde tutularak, 14 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (14 000 000) 



Mülga irat ve Servet vergileri artıkları 
A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

Bütçe miktar 
yılı l i r a 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Bakam olarak Nispet miktarı 
Lira olarak % Lira 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

+ 

B) 

5 000 000 
4 000 000 
10 000 000 
5 Ö00 000 — 
5 000 000 
5 000 000 
2 000 000 — 
3 000 000 + 
Tahsilat farkları 

1 000 000 4- 20,00 
6 000 000 4- 150,00 
5 000 000 — 50,00 

514 492 
562 330 
138 663 
240 522 
921 054 
287 187 
346 681 3 000 000 — 60,00 

1 000 000 + 50,00 
: (Gaye itibariyle) 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

952 162 
423 667 
898 141 
680 532 
633 867 
940 506 

+ 

35,40 
39,96 
41,99 

216,08 
41,66 
41,12 

Devreler Lira 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat ntiktarı 
Lira 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

512 053 
650 278 

1 426 530 
C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 
1960 yılının 

gaye tahsilatı 

Geçen senenin son aylan 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

655 441 — 
779 740 — 
984 036 4-

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

143 388 
129 462 
442 494 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

Il!k 6 aylık tahsilat 512 053 Son 6 aylık 691 240 
» 7 » » 650 278 > 5 » 566 941 
» 8 » » 1 426 530 » 4 » 362 645 

Düşünceler : 
1960 malî yılında 1 milyon 950 bin lira tahsil edileceği tahmin edilen 

sağlıyacağı neticesine varılmıştır. 
Hükümetin teklifi : (2 000 000) 

1 203 293 
1 217 219 
1 789 175 

bu verginin 1961 mal 



ithalde alınan İstihsal Vergisi 
«% 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

235 000 000 
227 000 000 
230 000 000 
245 000 000 
250 000 000 
210 000 000 
780 000 000 

— 
-f 
+ 
+ 
— 
+ 

955 000 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

V 

8 000 000 — 
3 000 000 + 

15 000 000 + 
5 000 000 + 

40 000 000 — 

3,40 
1,32 
6,52 
2,04 

16,00 
570 000 000 + 271,42 

175 000'000 + 22,43 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

220 936 657 
200 787 010 
212 251 446 
170 063 408 
191 261 866 
295 620 433 
710 767 812 

.— 
4-

— • 

+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

20 149 647 
11 464 436 
42 188 038 
21 198 458 

104 358 567 
415 147 379 

— 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Nispe 
olarak 

9,1 
5,7 

19,8 
12,4 
54,5 

140,4 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

İlk 6 
» 7 
» 8 

Devreler 

aylık tahsilat 
» » 
» » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

352 565 069 
419 626 466 
473 876 902 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

309 290 450 
353 864 862 
416 490 671 

Bir evvelki y 
veya n 

Rakam olarak 
Lira 

+ 43 274 619 
+ 65 761 604 
+ 57 386 231 



C) Tahmine esas olan rakamlar : 
Artış veya 
ticesine gö 

Gaye itibariyle devreler 

t ik 6 aylık tahsilat 
> 7 » » 
» 8 » » 

Düşünceler : 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

352 565 069 
419 626 466 
473 876 902 

Geçen senenin son ayları 

Aylar 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» 4 > 

Tahsilat 
miktarları 

401 477 362 
356 902 950 
294 277 141 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

754 042 431 
776 529 416 
768 154 043 

lın son ay 
veya tenzi 

mi 

4- 56 
+ 66 
+ 40 

İthalde alınan İstihsal Vergisinden 1959 yılında 710 milyon lira tahsil edilmiştir. 1960 yılı 
725 milyon lira civarında tahsilat yapılacağı anlaşılmaktadır. 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağ 
velinin bâzı pozisyonlarında değişiklikler yapılmasına mütedair olan 2 . 1 . 1961 tarih ve 197 s 
akdî ve kanuni tarifelerde vaki değişiklikler dolayısiyle, Gümrük Vergisi hasılatındaki artış se 
liralık munzam bir gelir sağlanacağı, 1961 yılı ithalât provizyonu göz önünde tutularak 1961 y 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (739 000 000) 



Dahilde alman istihsâl Vergisi 

A) 

Yıllar itibariyle Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
tahmin edilen yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Bütçe 
yüı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

miktar 
Lira 

211 000 000 
237 500 000 
279 000 000 
353 800 000 
370 000 000 
470 000 000 
540 000 000 
575 000 000 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Lira 

26 500 000 
41 500 000 
74 800 000 
16 200 000 
100 000 000 
70 000 000 
35 000 000 

Nispet 
olarak % 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
4-

12,55 
17,47 
26,81 
4,57 
27,02 
14,89 
6,48 

miktarı 
Lira 

187 793 724 
220 067 465 
282 882 965 
343 200 987 
341 404 325 
443 189 153 
504 242 457 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 
Geçe a senelerin Bir evvelki 

1960 yılı gaye aynı devresine ait veya n 
tahsilatı tahsilat miktarı Rakam olarak 

Devreler Lira Lira Lira 

İlk 6 aylık tahsilat 218 497 587 227 .764 929 — 9 267 342 
» 7 » . » 264 767 783 275 522 663 — • 10 754 880 
> 8 » » 302 074 139 309 819 7 0 5 — 7 745 566 

Tahsilatın bir evvelki yılda 

+ 
+ 
+ 
— 
4-
-f 

fazlası (veya noksanı-) 
Rakam olarak 

Lira 

—. 
32 273 741 
62 815 500 
60 318 022 
1 796 662 

101 784 828 
el 053 304 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Nisp 
olarak 

17, 
28, 
21, 
0, 
29, 
13, 



Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

i lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

218 497 587 
264 767 783 
302 074 139 

Geçen senenin son aylan 

Aylar 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» 4 » 

Tahsilat 
miktarları 

276 447 528 
228 719 794 
194 422 752 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

494 975 115 
493 487 577 
496 496 891 

Artış vey 
ticesine gö 
lın son a 
veya tenz 

m 

— 1 
— 
— 4 

Düşünceler : 

Dâhilde alman İstihsal Vergisinin 1960 yılı tahsilatının 500 milyon lirayı geçebileceği anlaşı 
Son aylarda tahsilat seyrinde görülen inkişafın mütaakıp sene içinde de devam edeceği v 

Kanunla glikozdan dahilde alınan İstihsal Vergisinin 30 ıkuruştan 50 kuruşa çıkarılmasından 
munzam gelir nazarı itibara alınarak bu gelirden 1961 malî yılında 553 milyon lira sağlanacağı 

Hükümetin teklifi : (553 000 000) 



Beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiler 

Maddelerin cinsi 

Çinmento ve ateşe 
mukavim eşya 
Madenler 
Kauçuk 
Plâstik maddeler 
Kürkler 
Kemik, boynuz v.s.. 
kuş tüyü 
Kâğıt ve mukavva 
Camlar 
Tekstil maddeler 
Kimyevi ve tıbbi müs
tahzarlar 
Barut v.s. 
Taşıtlar 
Saatler 

(Gider Vergisi) 

1957 
Vergi 
Lira 

11 243 687 
24 688 490 

1 .682 241 
22 707 

— 

17 615 
11 531 793 

6 453 941 
230 951 477 

5 118 112 
3 466 977 

861 561 
4 152 

Ses cihazları ve levazımı 479 032 
Seramik mamulleri 
Kakao yağı 

Toplam 
Elektrik ve havagazı 
Kibrit 
içkiler 
Glikoz 

240 433 
— 

296 762 218 
22 931 178 
13 374 490 
11 155 462 

.1 938 146 

1958 
Vergi 
Lira 

16 589 586 
43 108 913 

2 678 498 
398 041 

9 321 

— 
17 568 638 
10 640 240 

301 844 214 

8 029 874 
5 052 390 
1 150 793 

28 285 
369 035 
591 696 
119 658 

408 179 182 
26 764 070 
13 513 729 
12 309 013 

2 871 198 

1959 
Vergi 
Lira 

26 552 573 
70 061 456 
1 361 109 

13 945 
— 

— 
23 804 237 
15 284 110 

330 518 992 

7 999 011 
>.6 643 511 

141 915 
1 840 

825 195 
.1 475, 381 

486 635 

485 169 910 
29 147 893 
11 687 368 
10 968 İ30 

3 667.603 

Genel vergi toplamı 346 161 494 463 637 192 540 640 904 



Gider vergileri mükellef grupları adedini gösterir tablo 

senesi 

1957 
1958 
1959 

İstihsal Vergisine 
tâbi müessese 

Aded 

1 734 
2 095 
2 200 

Banka ve 
bankerler 

Aded 

1 567 
1 667 
1 773 

Sigorta 
şirketleri 

Aded 

180 
190 
191 

Tasıma 
müesseseleri 

Aded 

212 
223 
275 

Mü 
to 
A 

3 
4 
4 

Akar Yakıtlardan Alınan İstihsal Vergisi 

• 
Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

100 000 000 
103 000 000 
116 000 000 
136 000 000 
130,000 000 
145' 000 000 
150 000 000 
180 000 000 

4 
+ 
4-
— 
+ 
+ 
_j_ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

3 000 000 -i- 3,00 
13 000 000 -f 12,62 
20 O00 000 4- 17,24 

6 000 000 — 4,41 
15 000 000 4- 11,53 
5 000 000 4- 3,44 

30 000 000 4- 20,00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

89 865 854 
100 618 205 
97 928 037 ' 
9fi 460 797 

114 201 945 
115 804 536 
220 494 382 

4-
— • 

— 
4-
-4-

-{_ 

Tahsilatın bir e\ 
fazlası (veya 

Rakam olarak 
Lira 

10 752 351 
2 690 168 
1 467 240 

17 741 148 
1 602 591 

104 689 846 

rvell 
nokf 

4-
— 
— 
-f 
4-
4~ 

d yıl lan 
sanı -) 

Nispet 
olarak % 

11,96 
2,67 
1,49 

18,39 
1,40 

90,40 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 •» » 
» 8 » •» 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

100 241 75.1 
122 488 617 
155 027 663 

• 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

81 333 463 
92 326 .362 

114 385 189 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam .olarak 
Lira 

+ 18 908 288 
- 30 162 255 
4- 40 642 474 



C) Tahmine esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
> 7 > » 
> 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

100 241 751 
122 488 617 
155 027 663 

Geçen senenin son ayları 
• Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» 4 » 

139 160 919 
128 168 020 
106 109 193 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

239 402 670 
250 656 637 
261 136 856 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 32 
-r 41 
+ 37 

Düşünceler : 
1959 yılında bu vergiden 220 milyon lira tahsil edilmiştir. 1960 yılı sonuna kadar yapılacak t 

çeceği anlaşılmıştır. 
4 . 1 . 1961 tarih ve 210 sayılı Kanunla »akar yakıtlardan alınacak İstihsâl Vergisinin artırılma 

munzam bir gelir sağlanacağı düşünülereik 1961 yılı için 255 milyon lira tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (255 000 000) 



Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 

V1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Gaye 

î lk 6 
> 7 
» 8 

Yıllar itibariyle Tahminin bir evvelki 
tahmin. edilen yıldan fazlası 

miktar Rakam olarak Nispet 
Lira Lira olarak % 

35 000 000 — 
38 000 000 4 3 000 000 4 
55 000 000 ;+ 17 000 000 4 

100 000 000 + 45 000 000 4 
141 000 000 4- 41 000 000 4 
145 000 000 -f 4 000 000 + 
215 000 000 4 70 000 000 4 
270 000 000 4 55 000 000 4 

8,57 
44,73 
81,81 
41,00 

2,83 
48,27 
25,58 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

C) Tahmine esas olan rakamlar : 

1960 yılının 
itibariyle devreler gaye tahsilatı 

aylık tahsilat 107 373 059 
» » 117 738 761 
» » 144 707 009 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

32 604 480 
45 674 723 
61 620 393 
95 109 194 

110 128 323 
159 347 120 
207 840 369 

4 
4 
4 
4 
4 
4 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya : 

Rakam olarak 
Lira 

13 070 
15 945 
33 488 
15 019 
49 218 
48 493 

Geçen senelerin 
1960 yılı gaye aynı devresine ait 

Geçen 

tahsilatı 
Lira 

107 373 059 
117 738 761 
144 707 009 

tahsilat miktarı 

: 
: 

" 

senenin son ayları 
• Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 
» 5 
.» 4 

aylık 103 763 045 
» 94 328 438 
> 72 928 622 

Lira 

L04 077 324 
113 511 931 
134 911 747 

— 
243 
670 
801 
129 
797 
249 

noksanı -) 
Nispet 

olarak % 

— 
+ 40,08 
+ 34,91 
•4 54,34 
4 -15,79 
4 44,69 
4 30,43 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 

4 
+ 
4 • 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

211 136 104 
212 067 199 
217 635 631 

Lira 

3 295 735 
4 226 830 
9 795 062 

Artış veya 
ticesine göre 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

4 3 
4 3 
4 5 



Düşünc&er : 
1960 malî yılının Haziran ayında faiz hadlerindeki değişmeye rağmen bu vergi hasılatında bir d 

aylarda devamlı bir yükseliş ınüşahade edilmiş ve sene sonuna kadar 223 milyon lira tahsil edile 
Faiz haddindeki artışın 1961 malî yılının bütün aylarına tesir edeceği nazara alınarak bu yıl 

lebileceği tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (250 000 000) 

Nakliyat Vergisi 
A) 
Yıllar itibariyle Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
tahmin edilen yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Bütçe < 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

miktar Eakam olarak Nispet 
Tıira 

2*0 000 000 
25 000 000 + • 
28 000 000 + 
40 000 000 + 
45 000 000 + 
60 000 000 -f 
90 000 000 + 
100 000 000 + 

Lira olarak % 

5 000 000 + 25,00 
3 000 000 -f 12700 
12 000 000 -f 30,00 
5 000 000 + 12,50 
15 000 000 + 33,33 
30 000 000 + 50,00 
10 000 000 + 11,11 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

miktarı 
Lira 

21 802 337 
25 399 017 

' 31 889 093 
34 568 288 
44 460 193 
71 744 085 
75 733 313 

+ 
+ 
-h 
+ 
+ 
+ 

Geçen senelerin Bir evvelki y 
1960 yılı gaye aynı devresine ait veya n 

tahsilatı . tahsilat miktarı Rakam olarak 
Devreler Lira Lira Lira 

İlk 6 aylık tahsilat 9 802 538 24 786 484 — 14 983 946 
» 7 » » 17 172 266 29 459 980 — 12 287 714 
» 8 » » 19 082 005 31 137 169 — 12 055 164 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— 
3 596 680 
6 490 076 
2 679 195 
9 891 905 
27 283 892 
3 989 228 

4-
.+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

— 
16,49 
25,55 
8,4 

28,61 
61,3 
5,5 



C) Tahmine esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle devreler 
I» 

Hk 6 aylık tahsilat 
» 7 > » 

" » 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

9 802 538 
17 172 266 
19 082 005 

Geçen senenin son ayları 
* Tahsilat 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 

miktarları 

50 946 829 
46 273 333 
44 596 144 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

•miktarı 

60 749 367 
63 445 599 
63 678 149 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzili 

mik 

— 30 7 
—. 19 2 
— 17 2 

Düşünceler j 

1959 yılında Nakliyat Vergisinden 75,7 milyon lira tahsil edilmişti. Devlet Dennryollarının fin 
tahakkuk eden Nakliyat Vergisini Hazine hesaplarına yatıramaması sebebiyle, 1960 malî yılının 8 
seyir takübetmiştir. 

Nakliyat hacmi ile tahakkuk eden vergi miktarı nazarı itibara alınarak, 1961 yılı tahmini 90 m 
miştir. 

Hükümetin teklifi : (90 000 000) 



PTT Hizmetleri Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

5 000 000 
6 000 000 

11 000 000 
13 000 000 
15 000 000 
15 000 000 
18 000 000 
26 000 000 

+ 
4-
_!_ 
+ 
4-
.4-

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— — 
1 000 000 4- 20,00 
5 .000 000 4 83,33 
2 000 000 + 18,18 
2 000 000 4 15,38 

- — • — • 

3 000 OQ0 + 20,10 
8 000 000 4- 44,44 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

3 743 628 
7 099 762 

10 560 338 
9 039 823 

13 327 402 
16 357 224 
21 309 010 

Tahsilatın bir evvelki yıldaı 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispet 
Lira ' olarak % 

— 
+ 3 356 134 4-
+ 3 460 576 4-
— 1 520 515 — 
4- 4 287 570 4-
4- 3 029 822 f 
4- 4 951 786 4-
-

— 
89,6 
48,7 
14,3 
47,4 
22,7 
30,2 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

C) 

• ' 

Devreler 

t ik 6 aylık tahsilat 
» 7 > » 
» 8 > » 

'ahmme esas olan rakamlar : 

1960. yılı gaye 
tahsilatı 

Lira ' 

13 033 007 
15 037 928 
16 838 341 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

9 203 978 
10 907 869 
12 780 335 

] Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 

4 
4-
4-

Lira 

3 829 029 
4 130 059 
4 058 006 

Artış veya 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

13 033 007 
15 037 928 
16 838 341 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık , 
» 5 » 
•» 4 » 

son ayları 
Tahsilat» 

miktarları 

12 105 032 
10 401 141 
8 528 675 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

25 138 039 
24 439 069 
25 367 016 

taeesıııe gör 
lın son ay 
veya tenzi 

mik 

+ 5 
4 3 
4- 2 



Düşünceler : 
PTT hizmetleri Vergisinden 1960 malî yılında takriben 28 milyon liralık varidat elde edilec 

muhabere hacminin yükselişi nazarı itibara alınarak 1961 malî yılı için 30 milyon lira hâsıla sağ 

Hükümetin teklifi : (30 000 0Ö0) 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

180 000 000 
262 000 000 
270 000 000 
290 000 000 
220 000 000 
200 000 00Q, 
700 000 000 
870 000 000 

4-
4-
+ 
— 
— 
+ 
4-

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— 
82 000 000 + 45,55 
8 000 000 4- 3,05 

20 000 000 + 7,40. 
70 000 000 — 24,13 
20 000 000 — 9,09 

500 000 000 +250,00 
170 000 000 + 24,28 

Gümrük Vergisi 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

203 025 295 
. 214 217 522 

247 026 913 
193 957 303 
187 533 899 
249 576 374 
574 474 808 

4-
+ 
— 
— 
4-
4-

Tahsilâtın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya : 

Rakam olarak 
Lira 

. 
11 192 227 
32 809 391 
53 069 610 

6 423 404 
62 042 475 

324 898 434 

noksanı-) 

+ 
4-
—-
— 
4-
+ 

Nispe 
olarak 

5,8 
15,3 
21,4 

3,3 
33,0 

130,1 

B) TaJısilât farklan : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 ı> » 
» 8 •» » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

268 199 876 
344 378 598 
3*7 623 568 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
. tahsilat miktarı 

Lira 

256 332 448 
289 019 565 
337 020 827 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

4- 11 867 428 
4- 55 359 033 
+ 50 602 741 



C) Tahmine esas olan rakamlar 
Artış veya 
ticesine gö 

Gaye itibariyle devreler 

tik 6 aylık (tahsilat 
» 7 » y> 
» 8 J> » 

Düşünceler : . 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

268 199 876 
344 378 598 
387 623 568-

Geçen senenin son ayları 
Tahsilâ-t 

Aylar <̂  miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

31S 142 360 
285 455 243 
237 453 981 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

586 342 236 
629 833 841 
625 077 549 

v 1ın son ay 
veya tenzi 

mi 

-f 14 
+ 54 
+ 35 

Gümrük Vergisinden İ1959 yılında 574 milyon lira tahsil edilmiştir. 1960 yılı sonuna kadar 
civarında tahsilat yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı pozisyonlarında değ 
olan 2 . 1 . 1961 tarih, ve 197 sayılı Kanun Hükümlerine göre ahdî ve kanuni tarif elerde yapılan de 
akar yakıtlardan alınan Gümrük Vergisinden de 33,5 milyon lira ki, ceman 123,5 milyon liralık 
1961 malî yılında 723,5 milyon liralık gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (723 500 000) 

İthalât ve ihracatın madde grupları itibariyle dağılışını gösterir cetve 
(Milyon Türk lirası) 

Maddeler 1954 1955 1956 1957 1958 

Makinalar 
Demir, çelik 
Nakil vasıtaları 
Akar yakıt ' 
Mensucat, iplikler 
ilâç ve boya 
Diğer 

343.5 
145.5 
104.0 
115.2 
185.1 
77.0 

369.1 

343.5 
192.0 
116.8 
118.2 
106.2 
79.0 

431.6 

286.9 
129.1 
187.6 
100.6 
49.3 
70.9 

316.2 

273.5 
84.2 
55.3 

149.1 
54.5 
73.5 

422.0 

222.1 
66.8 
74.0 

113.1 
56.6 
74.3 

275.4 

Yekûn 1.339.4. 1.393.4 1.140.6 1.112.0 882.3 



Şeiker İstihlâk Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

155 000 000 
160 000 000 
215 000 000 
245 000 000 
250 000 000 
250 000 000 
300 000 000 
310 000 000 

+ 
+ 

1 

T 
+ 
_l_ 

-f 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

5 000 000 + 
55 000 000 4-
30 000 000 4-

5 000 000 4-
— 

50 000 000 + 
10 000,000 4-

3,22 
34,37 
13,95 

2,04 

20,00 
3.33 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

143 649 205 
151 406 585 
139 844 316 
222 865 033 
241 720 2,11 
243 156 025 
205 428 273 

'4-
— • 

4-
+ 
4-
—-

Tahsilatın bir evvelki yııdar 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

• — 

7 757 380 + 5,4 
11 562 269 — 7,6 
83 020 717 4- 59,3 
18 855 178 4- 8,4 
1 435 814 4- 0,5 

* 37 727 752 — 15,5 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

ÎKk 6 aylık tahsilat 
» / 
» 8 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

49 730 250 
65 466 449 
86 384 907 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
t a h silât ınikt a r ı 

Lira 

107 081 577 
108 955 887 
125 225 790 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

57 351 327 
43 489 438 
38 840 883 

C) Tahmine esas olan rakamlar 
Artış veya 
ticesine gör 

Gaye itibariyle devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
7> 1 •» » 
T> 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

49 730 250 
65 466 449 
86 384 907 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

98 346 696 
96 472 386 
80 202 483 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

148 076 946 
161 938 835 
166 587 390 

İm son ayl 
veya tenzil 

mik 

— 52 
— 38 
— 24 
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Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Gaye 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
l i r a 

124 500 000 
127 000 000 
159 400 000 
179 700 000 
199 500 000 
258 450 300 
348 000 000 
410 410 000 

+ 
+ 
+ 
-f 
+ 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

. 
25 000 000 + 2,00 
32 400 000 + 25,51 
20 300 000 + 12,73 
19 800 000 + 11,01 
58 950 300 + 29,54 
89 549 700 + 34,64 
62 410 000 + 17,93 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

128 191 908 
129 746 275 
168 732 988 
188 391 844 
202 236 808 
249 986 553 
263 320 000 

-

+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yüdan 
fazlası (veya 

Rakam olarak 
Lira 

1 554 367 
38 986 713 
19 658 856 
13 844 964 
47 749 745 
13 333 447 

noksanı -) 
Nispet 

olarak % 

— - — 
+ 1,21 
+ 30,04 
+ 11,65 
+ 7,34 
+ 23,61 
+ 5,33 

G-jeçen senelerin Bir evvelki y 
1960 yılı gaye aynı devresine ait 

Devreler 

îlk 6 aylık talhsilât 
» 7 
» 8 

» 
» 

C) Tahmine esas 

itibariyle devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

» » 
» » 

» 
» 

olan rakamlar : 

Geçen 
1960 yılının 

gaye tahsilatı Aylı 

82 152 472 Son 6 
112 026 096 > 5 
149 201 763 » 4 

tahsilatı 
Lira 

82 152 472 
112 026 096 
149 201 763 

senenin son ayli 

veya no 
tahsilat miktarı Rakam olarak 

Lira 

105 328 000 — 
131 660 000 — 
152 339 450 — 

a,rı 
Tahsilat 

ar miktarları 

aylık 157 992 000 
y> 131 660 000 
» 110 980 550 

. 
Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

240 144 472 
243 686 096 
260 182 313 

Lira. 

23 175 528 
19 633 904 
3 137 687 

Artış veya 
ticesine gör 
İm son ayl 
veya tenzil 

mik 

— 34 
— 19 
— 2 



Düşünceler : 
Tekel maddelerinden alınacak Savunma Vergisinden 1961 yılında tahsil edilebileceği umulan v 

Gelir Bütçesinde yer alan miktarla, evvelki yıllardın devredecek hâsılat fazlaları ve taksit bakiye 
üzere 412 milyon lira tesbit olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : ;(412 000 000) 

Mülga vasıtalı vergiler 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle Tahminin bir evvelki 
tah 

B) 

* 

imin edilen yıldan fazlası 
miktar Rakam olarak Nispet 
> Lira l i ra olarak % 

t 

5 000 000 , ' — — 
10 000 000 + 5 000 000 + 100,00 
5 000 000 — 5 000 000 — 50,00 
5 000 000 — — 

Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 
1 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

112 084 849 
10 674 869 
2 090 147 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

»1 

— — 
— 101 409 981 — 90,47 
— 8 58* 722 — 80,41 

< 

Geçen senelerin Bir evvelki y 
1960 yılı gaye aynı devresine ait veya no 

1 

Devreler 

ilk 6 aylık tafsilât 
» 7 •» » 
» 8 » •» 

tahsilatı 
Lira 

1 108 639 
1 521 398 
1 006 512 

tahsilat miktarı Rakam olarak 
Lira Lira 

• 1 002 566 + 106 073 
1140 256 + 381142 
1 357 984 — 351 472 

/ 



C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

t ik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » • 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

108 639 
521 398 
006 512 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

»Sön 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

087 581 
949 891 
732 163 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

2 196 220 
2 471 289 
1 738 675 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 
+ 

Düşünceler : ' '• 

Bakaya miktarlarının her sene biraz daha azalmakta bulunması ve 1960 yılının fiilî tahsilatı gö 
tan sağlanacak gelir miktarı, 1,5 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. • « 

Hükümetin teklifi : (1 500 000) 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
YıU; 
tah 

ar itibariyle 
mıin edilen 
miktar 

Lira 

250 000 
200 000 — 
200 000 
300 000 + 
500 000 + 
500 000 
500 000 
500 000 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
l i ra olarak % 

— — 
50 000 — 20,00 

— — 
100 000 + 50,00 
200 000 + 66,66 

_ — 
— ^_ 

. 

Sefineler Resmi 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

211 535 
383 698 
234 828 
961 062 
641 727 
360 227 
440 485 

+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veyao 

Rakam olarak 
Lira 

— 
172 163 
148 870 
726 234 
319 335 
281 500 

80 258 

noksanı -) 

+ 
— 
+ 
— 
— 
+ 

Nispe 
olarak 

— 
81,3 
38,7 

309,2 
33,2 
43,86 
22,2 
• 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

O) 

., 
Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 > » 

'ahmine esas olan rakamlar 

-
1960 yılı gaye 

tahsilatı 
l i ra 

283 473 
308 431 
331 606 

m 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

273 145 
300 903 
336 667 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 

+ 
+ 
— 

Lira 

10 328 
7 528 
5 061 

Gaye itibariyle devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 > » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

283 473 
308 431 
331 606 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 » 
> 4 » 

167 340 
139 582 
103 818 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

450 813 
448 013 
435 424 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 

Düşünceler : 

Tahsilatın arz ettiği seyre istinaden 1961 malî yılında 450 hin lira tahsil edileceği hesaplanm 

Hükümetin teklif : (450 000) 



Damga Resmi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

62 000 000 
72 000 000 

110 000 000 
110 000 000 
170 000 000 
175 000 000 
215 000 000 
260 000 000 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

10 000 000 + 16,12 
38 000 000 + 52,77 

— — 
60 000 000 + 54,54 
5 000 000 + 2,94 

40 000 000 + 22,85 
45 000 000 + 20,93 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

59 843 391 
74 365 593 
84 424 711 
84 093 821 

154 824 938 
181 170 484 
230 987 843 

+ 
+ 
— 

• + • 

+ 
_|_ 

Tahsilatın bir e\ 
fazlası (veya ı 

Rakam olarak 
Lira 

__ 
14 522 202 
10 059 118 

330 890 
70 731 117 
26 345 546 
49 817 359 

veîki yıldan 
noksanı -) 

i -

+ 
— 
-4-

1 

+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

. 
24,26 
13,52 

0,39 
84,10 
17,01 
27,49 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler. 

Ak 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 >' » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

115 810 409 
135 861 474 
153 982 283 

Geç 
aynı 

;en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

106 148 248 
126 863 638 
145 405 004 

] Bir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

9 662 161 
8 997 836 
8 577 279 

C) Tahmine esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

115 810 409 
135 861 474 
153 982 283 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
5 
4 

» » 
» » 

124 839 595 
104 124 205 

85 582 839 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

240 650 004 
239 985 679 
239 565 122 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzili 

mik 

-f 11 
-f 7 
+ 5 



Düşünceler c 
Damga Resminden 1959 yılında 230,9 -milyon lira tahsil edilmiştir. 1960 yılı sonuna kadar d 

bulabileceği anlaşılmaktadır. 
Tahsilatın arz ettiği seyir nazarı itibara alınarak, 1961 yılı tahmini 270 milyon lira olarak 

Hükümetin teklifi : (270 000 000) 

Tayyare Resmi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle Tahminin bir evvelki 
tahmin edilen yıldan fazlası 

• 

B) 

miktar Rakam olarak Nispet 
lira lira olarak % 

2 700 000 — — 
3 500 000 + 800 000 4- 29,62 
4 000 000 + 500 000 + 14,28 
5 000 000 + 1 000 000 + 25,00 
4 000 000 — 1 000 Ö&O — 20,00 
6 500 000 + 2 500 000 + 62,50 
9 000 Q00 + 2 500 000 + 38,46 

11 000 000 + 2 000 000 + 22,22 

Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

3 115 459 
3 322 320 
4 499 835 
4 244 152 
5 633 774" 
7 985 974 
9 640 008 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir ev velki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

206 861 
1 177 

255 
515 
683 

1 389 622 
2 352 200 
1 654 034 

Geçen senelerin N 

1960 yılı gaye aynı devresine ait 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
> 7 » » 
> 8 » » 

tahsilatı 
Lira 

5 784 687 
6 824 964 
7 354 952 

tahsilat miktarı 
Lira 

3 435 417 
5 764 823 
6 538 142 

Nispe 
olarak 

_ — 
+ 6,6 
+ 35,4 
— 5,6 
-f 32,7 
+ 41,7 
+ 20,7 

Bir evvelki y 
veya n 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

2 349 270 
1 060 141 

816 810 



C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylik tahsilat 
» 7 » > 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

5 784 687 
6 824 964 
7 354 952 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 > 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

6 204 591 
3 875 185 
3 101 866 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

11.989 278 
10 700 149 
10 456 818 

Artış vey 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenz 

m 

4- 4 
+ 
4-

Düşünceler : 

Yıllar itibariyle tahsilatın arz ettiği seyir nazarı itibara alınarak 1961 malî yılı için 12 milyo 

Hükümetin teklifi : (12 000 000^ 

Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara yapıştırılan Savunma Pulu 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

500 000 
400 000 — 
350 000 — 
350 000 
300 000 — 
400 000 + 
400 000 
600 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 

Tahsilatın bir evvelki yılda 
fazlası (veya noksanı-) 

Lira 

100 000 — 20,00 
50 000 — 12,50 

50 000 — 14,28 
100 000 4- 33,33 

200 000 -f 50,00 

404 042 
373 169 
348 379 
287 471 
270 493 
299 807' 
652 305 

+ 
4-

Rakam olarak 
Lira 

30 873 
24 790 
60 908 
16 978 
29 314 
352 498 

Nispe 
olarak 

4-
4-

7,6 
6,6 

17,4 
5,9 

10,8 
117,5 



B) 

O) 

Tahsilat farkları : (Gaye 
,. 

* 
Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
> 7 » > 
» 8 » > 

itibariyle) 

Tahmine esas olan rakamlar : 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

299 247 
355 363 
405 661 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

232 378 
284 748 
336 089 

Bir 1 evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

66 869 
70 615 
69 563 

Gaye itibariyle devreler 

Hk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
> 8 » > 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

299 247 Son 6 ayhk 
355 363 » 5 > 
405 661 > 4 > 

419 927 
367 557 
316 216 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

719 174 
722 920 
721 877 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 
+ 

Düşünceler : 

Bu kaynaktan 1961 malî yılında 750 bin lira hâsılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (750 000) 



Havvan Sağlığı Zabıta Besmi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

t 

Gaye 

tik 6 j 
» 7 
» 8 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

B) 

C) 

miktar 
Lira 

100 000 
100 000 
80 000 — 
80 000 
80 000 
50 000 — 
40 000 — 

200 000 + 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Bakam olarak Nispet miktarı 
Lira olarak % Lira 

— — 155 758 
— — . 54 .276 — 

20 000 — 20,00 4 69 199 -f 
— — 50 703 — 
— — 47 040 — 

30 000 —: 37,50 78 223 + 
10 000 — 20,00 159 188 + 

160 000 4- 400,00 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
' fazlası (veya 
Bakam olarak 

Lira 

101 
14 
18 
3 

31 
80 

Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) Geçen senelerin 
1960 yılı gaye aynı devresine ait 

tahsilatı tahsilat miktarı 
Devreler Lira 

tik 6 aylık tahsilat 61 466 
» 7 » 
» 8 » 

Tahmine esas 

itibariyle devreler 

aylık tahsilat 
» 
» 

» 
» 

» 81 481 
» 58 514 

olan rakamlar : 

Geçen senenin son ayları 
1960 yılının ' Tahsilat 

gaye tahsilatı Aylar miktarları 

61 466 Son 6 ayUk 75 564 
81 481 > 5 » . 60 686 
58 514 > 4 » 62 573 

Lira 

83 624 
98 502 
96 615 

482 
923 
496 
663 
183 
965 

noksanı-) 
Nispet 

olarak % 

— 
— 65,15 
+ 27,49 
— 26,72 
— 7,22 
+ 66,29 
+ 103,50 

Bir evvelki yı 
veya no 

Bakam olarak 

— 
—< 
— 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

137 030 
142 : 167 
121 087 

Lira 

22 158 
17 021 
38 101 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

— 
— 
— 

Düşünceler : 
1961 malî yılı için bu kaynaktan 125 bin lira gelir sağlanacağı neticesine varılmıştır. 

Hükümetin teklifi : (126 000) 



Trafik Resmi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
l i ra 

— 
4 000 000 
7 000 000 

10 000 000 
16 000 000 
17 000 000 
20 000 000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— — 
—" — 

3 000 000 + ' 75,00 
3 000 000 + 42,85 
6 000 000 + 60,00 
1 000 000 + 6,25 
3 000 000 -H 17,64 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

• 

67 591 
5 502 321 
7 701 749 

10 586 719 
16 726 631 
17 828 371 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya ı 

Bakam olarak 
Lira 

—. 
5 434 730 
2 199 428 
2 884 970 
6 139 912 
1 101 740 

noksanı -) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

— 
— 

39,97 
37,45 
57,99 

6,58 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

îl'k 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

12 839 628 
14 837 843 
16 114 605 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

11 ı399 374 
12 914 078 
13 827 377 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

+ 1 440 254 
+ v 1 923 765 
+ 2 287 228 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

îlik 6 aylık tahsilat 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

12 839 628 
14 837 843 
16 114 605 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
t; 

6 428 997 
4 914 293 
4 000 994 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

19 268 625 
19 752 136 
20 115 599 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

+ 
+ 
+ 



Düşünceler : 
1960 malî yılı sonuna kadar takriben 20 milyon lira tahsil edilebileceği anlaşılmaktadır. 1961 yı 

olarak tesbit edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (21 000 000) 

Türkye'de mevcut kara nakil vasıtaları 

OTOMOBİL KAMYON OTOB 

Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 

Taksi 

12 194 
13 529 
13 388 
14 661 

Yıllar 

1957 
1958 
1959 
1960 

Husui 

17 606 
18 818 
17 272 
18 902 

Resmî 

3 577 
4 408 
3 584 
4 053 

MOTOSİKLET 

Hususi 

9 448 
9 425 
7 104 
7 982 

Resmî 

295 
304 
225 
233 

Yekûn 

33 377 
36 755 
34 244 
37 616 

Yekûn 

9 743 
9 729 
7 329 
8 215 

Hususi 

28 053 
28 859 
30 338 
36 948 

Resmî 

7 017 
8 060 
9 383 

11 146 

Yekûn 

35 070 
36 919 
39 721 
48 094 

BİSİKLET 

Hususi 

87 367 
83 392 
57 952 
62 804 

Resmî 

594 
896 
384 
465 

Yekûn 

87 961 
84 288 
58 336 
63 269 

• Hususi 

6 759 
6 576 
6 217 
6 809 

Umumi 
yekûn 

174 065 
175 982 
147 695 
166 075 

Resm 

1 15 
1 71 
1 84 
2 07 



Tapu Hardan 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

27 500 000 
46 000 000 
55 000 000 
72 000 000 
50 000 000 
72 000 000 
80 000 000 
80 000 000 

.+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— 
18 500 000 + 67,27 
9 000 000 + 19,56 

17 000 000 + 30,90 
22 000 000 — 30,55 
22 000 000 + 44,00 

8 000 000 -f 11,11 
— — 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

31 869 341 
41 736 033 
47 582 231 
48 415 097 
70 173 066 
87 402 789 
85 746 004 

+ 
+ 
j _ 

+ 
+ 
— 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Bakam olarak 
Lira 

— 
9 866 692 
5 846 198 

832 866 
21 757 969 
17 229 723 

1 656 785 

+ 
+ 
;+ 
+ 
+ 
— 

Nispet 
olarak % 

— 
30,95 
14,00 

1,75 
44,94 
24,55 

1,89 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

39 474 366 
46 068 327 
53 273 754 

Geç 
aynı 

;en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

38 947 585 
46 554 627 
53 550 033 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

+ 526 781 
— 486 300 
— 276 279 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

39 474 366 
46 068 327 
53 273 754 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 *> 
» 4 » 

46 798 419 
39 191 377 
32 195 971 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

'miktarı 

86 272 785 
85 259 704 
85 469 725 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

+ 



Düşünceler : 

Tapu harçlarının geçmiş yıllarda yapılan tahsilat miktarau aynen muhafaza edeceği nazara alınar 
yon lira tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (85 000 000) 

Mahkeme harçları 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

B) 

miktar 
Lira 

16 000 000 
23 000 000 
24 000 000 
32 000 000 
33 000 000 
32 000 000 
35 000 000 
40 000 000 

+ 
+ 
-f 
+ 
— 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

7 000 000 + 
1 000 000 + 
s ooo ooo + 
1 000 000 -f 
1 000 000 — 
3 000 000 + 
5 000 000 + 

43,75 
4,34 

33,33 
3,12 
3,03 
9,37 

14,28 

Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

î lk 6 a 
» 7 
» 8 

Devreler 

ylık tahsilat 
» 
» 

» 
» 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

17 850 791 
20 600 284 
25 158 102 
28 201 266 
30 055 626 
33 629 842 
37 084 005 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Geçeı 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya : 

Rakam olarak 
Lira 

2 749 443 
4 557 
3 043 

868 
164 

1 854 360 
3 574 216 
3 454 163 

ti senelerin 
1960 yılı gaye aynı devresine ait 

tahsilatı 
Lira 

18 367 865 
22 007 993 
25 514 300 

tahsilat miktarı 
Lira 

16 774 732 
19 944 877 
22 689 806 

noksanı-) 
Nispet 

olarak % 

+ 15,40 
+ 22,12 
+ 12,09 
+ 6,57 
+ 11,89 
+ 10,27 

Bir evvelki yıl 
veya nok 

Bakam olarak 

+ 
+ 
• + 

Lira 

1 593 133 
2 063 116 
2 824 494 



Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

îlik 6 aylık tahsilat 
» 7 » > 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

18 367 865 
22 007 993 
25 514 300 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» 4 » 

soiı ayları 
Tahsilat 

miktarları 

20 309 273 
17 139 128 
14 394 199 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

38 677 138 
39 147 121 
39 908 499 

Artış veya 
ticesine göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

+ 1 9 
+ 1 7 
+ 1 7 

Düşünceler : 
Tahsilatın yıllık gelişme seyri, göz önünde tutularak, Mahkeme Harolarnıdan 1961 malî yılında 43 m 

neticesine varılmıştır. 

Hükümetin teklifi : (43 000 000) 

Noter Harçları 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tal imin edilen 

miktar 
Lira 

5 500 000 
6 000 000 
7 000 000 
7 500 000 
7 000 000 

10 000 000 
10 000 000 
12 000 000 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 

+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
l i r a olarak % 

500 000 + 9,09 
1 000 000 + 16,66 

500 000 + 7,14 
500 000 — 6,66 

3 000 000 + 42,28 
_ — 

2 000 000 + 26)00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

5 264 028 
6 030 098 
6 450 990 
6 678 132 
8 336 393 
9 084 910 

10 804 241 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya ı 

Rakam olarak 
Lira 

— 
766 070 
420 892 
227 143 

* 1 658 260 
748 519 

1 719 331 

aoksanı -) 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

— 
14,55 
6,97 
3,52 

24,83 
8,97 

18,92 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

îîk 6 aybk tahsilat 
» 7 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

5 563 697 
6 573 669 
7 346 045 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

4 853 130 
5 696 424 
6 486 283 

] Bir evvelki yıl 
veya nok 

Kakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

710 567 
877 245 
859 762 

C) Tahmine esas olan rakamlar 
Artış veya 
ticesine göre 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık "tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

5 563 697 
6 573 669 
7 346 045 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 > 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

5 951 111 
5 107 817 
4 317 958 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

11 514 808 
11 681 486 
11 664 003 

İm son ayla 
veya tenzili 

mik 

+ 8 
+ 7 
+ 5 

Düşünceler : 

Geçmiş senelerin tahsilat miktarları nazara alınarak bu kaynaktan 1961 yılında 13 milyon lira g 
miştir. 

Hükümetin teklifi : (13 000 000) 



Pasaport ve Kançılarya Harçları 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1960 
1959 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

5 000 000 
8 000 000 
5 000 000 
5 000 000 
4 000 0Ç0 
3 500 000 

+ 
— 

— 
— 

5 000 000 + 
10 000 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak 
Lira 

> 

3 000 000 
3 000 000 

— 
1 000 000 

500 000 
1 500 000 
5 000 000 

Nispet 
olarak % 

— 
+• 60,00 
— 37,50 

— 
— 20,00 
— 12,50 
+ 42,85 
+ 100,00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

G 541 474 
5 229 484 
4 763 402 
3 404 685 
3 938 237 
5 075 390 

11 430 202 

— 
— 
— 
+ 
4-
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı -) 

Rakam olarak 
Lira 

1 311 990 
466 082 

1 358 717 
533 552 

1 137 153 
6 354 812 

— 
— 
— 
4-
+ 
_|_ 

Nispet 
olarak % 

— 
20,05 

8,91 
28,52 
15,67 
28,87 

125,20 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

4 921 093 
5 914 525 
6 812 432 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

3 594 548 
4 615 138 
5 369 682 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 

+ 
4-
4-

Lira 

1 326 545 
1 299 387 
1 442 750 

O) Tahmine esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat .. 
> 7 > » 
» 8 » » 

Artış veya 
ticesine gör 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

4 921 093 
5 914 525 
6 812 432 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
* 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

7 835 654 
6 815 064 
6 060 520 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

12 756 747 
12 729 589 
12.872 952 

İm son ay 
veya tenzi 

mik 

+ 2 
+ 1 
-1- 1 



Duşüncel&r : 
1959 yılında Pasaport ve Kançılarya Harçlarından yapılan tahsilatın miktarı 11,4 milyon liradır 

tahsilatın 13 milyon lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 
5887 sayılı flarçlar Kanununun 79 ve 80 nci maddeleriyle bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifel 

2 . 1 . 1961 tarih ve 201 sayılı Kanunla hare miktarlarınuı yükseltilmesi dolayısiyle bu gelirden, 17 
sağlanacağı da nazara alınarak, 1961 malî yılı için 31 ımilyon lira tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklif : (31 000 000) 

Diğer Harçlar 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

B) 

., 

miktar 
Lira 

900 000 
1 000 000 4-
2 000 000 + 
1 700 000 — 
1 900 000 4 
2 000 000 + 
2 000 000 
4 000 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

• _ : 

100 000 + 11,11 
1 000 000 4- 100,00 

300 000 — 15,00 
200 000 v+ 11,76 
100 000' + 5,26 

— —. 
2 000 000 + 100,00 

Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

] 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

895 009 
1 244 878 
1 460 842 
1 697 670 
1 947 781 
2 287 447 
2 933 309 

4-
4 
4-
4 
4-

1 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya ı 

Rakam olarak 
Lira 

349 869 
215*964 
236 828 
277 111 
312 666 
645 862 

noksanı -) 
Nispet 

olarak % 

4- 39,09 
+ 17,34 
4- 16,21 
4- 16,32 
4- 15,83 
4 28,23 

Geçen senelerin Bir evvelki yı 
1960 yılı gaye aym devresine ait 

Devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 > 
» 8 » 

» 
» 

tahsilatı 
Lira 

1 841 525 
2 100 805 
2 314 240 

veya no 
tahsilat miktarı Bakam olarak 

Lira 

1 607 158 4 
1 919 535 4-
2 104 597 4 

Lira 

234 367 
181 270 
209 643 



G) Tahmille esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlik 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

Artış veya 
ticesine gö 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

1 841 525 
2 100 805 
2 314 240 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

1 326 151 
1 013 774 

828 712 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

3 167 676 
3 114 579 
3 142 952 

1ın son ay 
veya tenzi 

+ 
+ 
4-

mik 

Düşünceler : 

Şimdiye kadar büyük bir gelişme göstenniyen bu grup harcîaı-dan 1961 malî yılında 3,'5 milyon 
varılmıştır. 

Hükümetin teklifi : (3 500 000) 

Trafik Harçları 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

20 000 
10 000 
40 000 

100 000 
10 000 
10 000 

— 
+ 
+ 
— 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— — 
10 000 — 50,00 
30 000 + 300,00 
m ooo +150,00 
90 000 — 90,00 

___ — 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

64 
60 253 

1 500 
76 772 

6 298 

+ 
— 
+ 
— 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

— 
60 189 
58 753 
75 272 
70 474 

Nispe 
olarak 

— 
— 

— 97,5 
.__ — 
-— 91,7 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

l i r a 

11 693 
3 904 
4 014 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

4 685 
3 823 
4 691 

Bir evvelki y 
veya n 

Rakam olarak 
Lira 

+ 7 008 
81 

677 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 > > 
> 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

Geçen senenin son aylan 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

11 693 Son 6 aylık 
3 904 » * 5 » 
4 014 > 4 » 

1 613 
2 475 
1 607 

Yıllığa irca 
edilan tahsilat 

•miktarı 

13 306 
6 379 
5 621 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 

Düşünceler : 

Bıı kaynaktn 1961 senesi için 6 bin liralık gelir tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi •: (6 000) 



Darphane ve Damga Basımevi 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I9C0 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

150 000 
100 000 
100 000 
150 000 
150 000 
250 000 
400 000 
500 000 

— 

+ 

+ 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Liıa olarak % 

— — 
50 000 — 33,33 

— — 
50 000 4- 50,00 

— — 
100 000 4- 66,66 
150 000 +•' 60,00 
100 000 + 25,00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı , 
Lira 

150 368 
142 752 
146 158 
217 414 
259 544 
653 124 
454 395 

— 
.+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Tahsilatın bir evvelki yılda 
fazlası (veya noksanı-) 

Bakam olarak 
Lira 

— 
7 616 
3 406 

71 256 
42 130 

393 580 
198 729 

— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Nispe 
olarak 

— 
5,0 
2,3 

48,7 
19,3 

151,6 
30,4 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

tik 6 ayHk ıtahsilât 
» 7 > » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

180 336 
185 156 
187 186 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

403 142 
407 061 
409 139 

Bir evvelki 
veya n 

Rakam olarak 
Lira 

— 222 806 
— 221 905 
— 221 953 

C) Tahmine esas olan rakamlar : 
Artış vey 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

180 336 
185 156 
180 186 

Gecen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
> 5 » 
> 4 » 

son aylan 
Tahsilat 

miktarları 

51 253 
47 334 
45 256 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

231 589 
232 490 
232 442 

ticesine g 
lın son a 
veya tenz 

m 

— 
— 
— 



Düşünceler : 
1961 yılında 300 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir 

Hükümetin teklifi : (300 000) 

Resmi Basımevleri 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

180 000 
100 000 
150 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
300 000 

— 
+ 
+ 
— 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

80 000 — 44,44 
50 000 + 50,00 

150 000 + 100,00 
— — 
—. — 
— — 
— _— 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

188 305 
248 595 
300 788 
301 853 
297 181 
333 861 
338 913 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
-f 

Tahsilâtm bir evvelki yılda 
fazlası (veya ı 

Bakam olarak 
Lira 

— 
60 290 
52 193 

1 065 
4 672 

36 680 
5 052 

noksanı -) 

-r 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Nisp 
olarak 

— 
32,0 
20,9 
0,3 
1,5 

12,3 
1,5 

B) Tahsilat farkları :. (Gaye itibariyle) 

tik 6 
» 7 
» 8 

Devreler 

aylık tahsilat 
•» » 
» » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

282 271 
308 419 
350 486 

Geç 
aynı 

en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

119 945 
141 398 
165 202 

Bir evvelki 
veya n 

Rakam olarak 

+ 
-f 
+ 

Lira 

162 326 
167 021 
186 284 



CX Tahmiiıe esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

282 271 Son 6 aylık 
308 419 » 5 » 
350 486 » 4 > 

218 968 
197 515 
173 711 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

501 239 
505 934 
524 197 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzili 

mik 

+ 
+ 
+ 

Düşünceler : ' 
Resmî Gazete «ıbone bedellerinin yükseltilmesi ve Resmî Gazete ilân ücretlerinin arttırümaaı n 

lirden 1961 malî yılında 750 bin lira temin edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (750 000) 

Resmî okullar 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

300 000 
400 000 + 
400 000 
250 000 — 
200 000 — 
200 000 — 
300 000 + 
350 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— 
100 000 -f- 33,33 

__ — 
150 000 — 37,50 

50 000 — 20,00 
__ — 

100 000 + 50,00 
50 000 + 16,66 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

207 825 
193 665 
188 453 
228 498 
231 168 
291 247 
358 382 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ . 

Tahsilatın bir ev 
fazlası (veya ] 

Rakam olarak 
•lira 

— 
14 160 
5 212 

40 045 
2 670 

60 079 
67 135 

velki yıldan 
noksanı -) 

Nispet 
olarak % 

-— 
— 6,81 
-»- 2,69 
+ 21,24 
+ 1,16 
+ 25}98 
+ 23,05 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

îlk 6 
» 7 
» 8 

Devreler 

aylık tahsilat 
» » 
» » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

114 988 
116 451 
131 086 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

131 418 
131 074 
17G 197 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

— 16 430 
— 14 623 
— m ııı 

C) Tahmine esas olan rakamlar 
Artış veya 
ticesine gör 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8- » » 

1960 yılının 
gaye 

„ 

tahsilatı 

114 988 
116 451 
131 086 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

226 964 
227 308 
182 185 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

341 952 
343 759 
313 271 

İm son ay 
veya tenzil 

mik 

— 
— -
— 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyrine göre 1961 yılında bu kaynaktan 300 bin liralık bir tahsilat yapılabileceği n 

Hükümetin teklifi : (300 000) 



Diğer Kurumlar 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

B) 

miktar 
Lira 

1 500 000 
1 400 000 — 
2 000 000 + 
2 000 000 
1 250 000 — 

3 000 000 + 
2 500 000 — 
3 000 000 + 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Rakam olarak Nispet miktarı 

Tahsilat farkları 

Lira olarak % Lira 

—" — 1 370 150 
100 000 — 6,66 1 824 943 
600 000 + 42,85 1 '213 381 

— — 1 734 674 
750 000 — 37,50 2 766 208 

1 750 000 + 140,00 2 768 624x 

500 000 — 16,66 2 862 132 
* 500 000 + 20,00 

: (Cay© itibariyle) 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

— 
454 793 
611 562 
521 293 

1 031 534 
2 416 

93 508 

k" 

+ 
—, 
4-

.+ 
+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

— 
33,19 
33,51 
42,96 
59,46 
0,08 
3,37 

Geçen senelerin Bir evvelki y 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat. 
» 7 » » 
» 8 » > 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

1 677 564 
1 977 687 
2 196 212 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

1 518 115 
1 670 471 
1 818 880 

Bir evvelki y 
veya n 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira * 

159 449 
307 216 
377 332 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

1 677 564 
1 977 687 
2 196 212 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 > 

1 344 017 
1 191 661 
1 043 252 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

3 021 581 
3 169 348 
3 239 464 

Artış veya 
ticesdne gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 
+ 



Düşünceler : 
Diğer kurumlar hasılatının 1961 malî yılında 3,5 milyon liraya baliğ olacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (3 500 000) 

Tekel idaresi safi hasılatı 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958. 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

159 129 000 
138 000 000 — 
194 600 000 + 
227 029 352 -f 
254 017 859 4-
359 427 100 + 
423 475 000 + 
540 250 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak: % 

. 
21 120 000 — 13,27 
56 600 000 + 41,01 
32 429 152 + 16,66 
26 988 707 + 11,88 

105 409 241 + 41,49 
66 047 900 + 18,37 

116 775 000 + 27,57 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

145 358 192 
145 358 192 
227 006 934 
228 190 561 
247 784 585 
304 795 872 
322 782 000 

+ 
+ 
-f 
+ 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı -) 

Rakam olarak 
Lira 

8 763 387 + 
72 885 355 -f 
V 183 627 + 

19 594 024 + 
57 011 287 + 
17 986'128 4-

Nispet 
olarak % 

6,02 
47,29 

0,52 
8,58 

23,00 
5,90 

E) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

98 867 964 
146 004 555 
179 537 060 

"Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

124 655 150 
157 391 000 
179 099 650 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

— 25 787 186 
— 11 386 445 
— 437 410 
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B) Tahsilat farkları : (Gaye itibarîyle) 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
' > 7 » » 

» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

10 646 249 
11 057 420 
11 432 475 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

9 832 954 
10 167 052 
10 502 432 

: Bir evvelki y 
veya n 

Rakam olarak 

_!_ 

+ 
+ 

Lira 

813 295 
890 368 
930 043 

O) Tahmine esas olan rakamlar 
Artış veya 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » '» 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

10 646 249 ' 
11 057 420 
11 432 475 

Geçen senenin 

Aylar 

k Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son aylan 
Tahsilat 

miktarları 

2 138 980 
1 804 882 
1 469 502 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

12 785 229 
12 862 302 
12 894 977 

ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 
+ 
+ 

Düşünceler : 
Eadyo sayısı ve radyolarda yapılan ilân ve reklâm hasılatındaki artış 

lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
nazarı itibara alınarak 

Hükümetin teklifi : (14 000 000) 



Milli Piyango Varidatı 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tal imin edilen 

miktar 
Lira 

21 000 000 
11 400 000 
13 500 000 
16 000 000 
17 750 000 
21 600 000 
27 250 000 
30 820 000 

-— 
4-
4-
+ 
-f 
-f 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

R-akam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— — 
9 600 000 — 45,71 
2 100 000 -r 18,42 
2 500 000 4- 18,51 
1 750 000 -f 10,93 
3 850 000 + 21,69 
5 650 000 4- 26,15 
3 570 000 4- 13,10 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

11 858 930 
18 285 64$ 
14 001 816 
16 678 615 
19 184 630 
21 616 .326 
27 302 695 

« 

.+ 
4-
-f 
4 -

-U. 

4 -

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

—, 
1 426 716 

501 316 
2 676 799 
2 506 015 
2 431 696 
5 686 369 

J 

+ 
_ı_ 
+ 
4-
+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

— 
12,03 
3,77 

19,11 
15,02 
12,67 
26,30 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

tl'k 6 aylık ta'hsilât 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

31 135 795 
31 13o 795 
31 135 795 

G-eeen senelerin. 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

27 302 695 
27 302 695 
27 302 695 

: Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 

4-
+ 
4-

Lira 

3 833 100 
3 833 100 
3 833 100 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

31 *135 795 
31 135 795 
31 135 795 

Geçen senenin son. ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık — 
» 5 » — 
» 4 » — 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

31 135 795 
31 135 795 
31 135 795 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ay 
veya tenzil 

mik 



Düşünceler : 

Millî Piyango İdaresinden alınan bilgiye ve tahsilatın son senelerdeki artış ıseyrine müstenid 
35 milyon liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

• • • 

Hükümeti» teklifi : (35 000 000) • 

Mükerrer sigorta şirketlerinden alınan 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

680 000 
500 000 
500 000 
500 000 

1. 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

- Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

"Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— " — 
— 180 000 — 26,47 

— — 
_ • — — 
+ 500 000 + 100,00 

— — 
— — 
— 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

475 636 
290 231 
389 225 
928 311 

1 010 061 
1 017 553 
1 091 589 

— • 

-r 
4-

+ 
+ 
4-

Taîısilâtııı bir evvelki yıldan 
fazlası (veya ı 

Bakam olarak 
Lira 

1 

185 405 
98 994 

539 086 
81 750 

7 492 
74 036 

noksanı -) 

—. 
4 -

I 

+ 
+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

38,98 
34,10 

138,50 
•8,80 
0,74 
7,27 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » ». 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

1 089 992 
1 089 992 
1 089 992 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

991 589 
991 589 
991 589 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

98 403 
98 403 
98 403* 



C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

î lk 6 aylık tahsilat , 
» 7 » » 
» 8 •» » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı Aylar 

l 089 992 Son 6 aylık 
1 089 992 » 5 » 
1 089 992 » 4 » 

n son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

100 000 
100 000 
100 000 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

1 189 992 
1 189 992 
1 189 992 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mik 

+ 
4-
4-

Düşünceler : 

1961 yılında 1 milyon lira tahsil edileceği tahmin olunmuştu •. 

Hükümetin teklifi : (1 000 000) 

Petroldan Devlet hakkı 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

375 000 
800 000 
830 000 

1 450 000 
1 800 000 
2 600 000 

+ 
+ 
+ 
4-
4-

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— —. 
425 000 4- 11<3,33 

30 000 + 3,75 
620 000 4- 74,69 
350 000 4- 24,13 
800 000 4- 44,44 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

8 396 
559 261 
821 171 

1 734 855 
1 941 069 

4-
4-
4-
4-

Tahsilâtın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Kakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

550 865 — 
261 910 4 46,83 
913 684 + 111,26 
206 214 4- 11,88 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

îlk 6 aylık tahsilat-
» 7 
» 8 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

l i ra 

151 541 
283 186 
282 386 

Geç 
aynı 

en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

*13 670 
113 670 
130 933 

: Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 

+ 
+ 
4 -

Lira 

37 871 
168 '516 
151 433 

O) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 y> » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

Geçen »senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

151 541 Son 6 aylık 
282 186 » 5 »• 
282 386 "» 4 » 

1 827 399 
1 827 399 
1 810 116 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

1 978 940 
2 109 585 
2 092 502 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

+ 
+ 2 
-f- 2 

D-ü§üncel&r : 

Petrol şirketleri tarafından alman ruhsatnamelerin adedi ve müddeti ile mesahalar göz önünde 
bu gelirden 2,5 milyon lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (2 500 000) 



Petroldan Devlet (hissesi 

Btfctçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Gaye 

îlk 6 
» 7 
» 8 

A) 
Yıllar itibariyle Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
tahmin edilen yıldan fazlası yapılan tahsilat 

B) 

0) 

miktar Rakajıı olarak Nispet miktarı 
l i r a l i r a olarak % Lira 

1 — — 148 228 
1 500 000 4- 1 499 999 — 1 930 988 4-
2 000 000 -4- 500 000 4- 33,99 1 883 432 -1 
2 200 000 4- * 200 000 4- 10,00 3 452 744 4-
3 000 000 + 800 000 4- 36,36 3 108 079 — 
3 500 000 4- 500 000 4- 16,66 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak' 
l i r a 

— 
1 782 760 

47 556 
1 569 312 

344 665 

Nispet 
olarak % 

— 
+ 1202,71 
— 2,46 
4- 83,32 
— 9,98 

Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) Geçen senelerin Bir evvelki yı 
1960 yılı gaye aynı devresine ait veya no 

tahsilatı tahsilat miktarı Rakam olarak 
Devreler Lira 

tik 6 aylık tahsilatı 1 502 862 
» 7 » » . 1 737 952 
» 8 » » 1 970 715 

Tahmiiıe esas olan rakamlar : 

Geçen senenin son ayları 
1960 yılının Tahsilat 

itibariyle devreler gaye tahsilatı Aylar miktarları 

aylık tahsilat 1 502 862 Son 6 aylık 1 658 404 
y> 

» 
» 1 737 952 » 5 » 1 354 639 
» 1 970 715 » 4 » 1 075 247 

Lira 

1 449 675 4-
1 753 440 — 
2 032 832 — 

i 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

3 161 266 
3 092 591 
3 045 962 

Lira 

53 187 
15 488 
62 117 

Artış veya 
ticesine gör 
İm son ayl 
veya tenzil 

mik 

4-
— 

• — 

Düşünceler : 
Dâhilde istihsal edilen petrollerden alınacak Devlet hissesinin 1961 yılında 4 milyon lirayı bulac 

Hükümetin teklifi : (4 Ö00 000) 



Madenlerden Devlet hakkı 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1055 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

6 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
7 000 000 
8 000 000 

20 000 000 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

+ 1 000 000 + 16,66 
" — ' — 

— . • — 

— — 
— — 

+ 1 000 000 -f 14,29 
+ 12 000 000 + 150,00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

5 473 001 
4 514 367 
3 701 988 
4 083 371 
7 210 547 
6 .768 105 

,11 398 097 

— 
—. 
+ 
+ 
— 
4-

Tahsilâtm bir e\ 
fazlası (veya ] 

Rakam olaratt 
Lira 

-
958 634 
812 379 
381 383 

3 127 176 
442 442 

4 629 992 

velki yıldan 
noksanı-) 

— 
— 
+ 
+ 
— 
+ 

Nispet 
olarak % 

— 
17,51 
17,99 
10,30 
76,58 
6,13 

68,40 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » f • » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

9 592 003 
10 871 993 
12 106 845 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

5 906 434 
6 710 021 
7 784 727 

Bir evvelki yı 
veya no 

Eakam olarak 
Lira 

+ 
3 685 569 
4 161 972 
4 322 118 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

Hk 6 aylık tahsilat 
> 7 
» 8 

Artış veya 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

9 592 003 
10 871 993 
12 106 845 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

5 491 663 
4 688 076 
3 613 370 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

15 083 666 
15 560 069 
15 720 215 

tieesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

+ 3 
+ 2 
+ 2 



, Düşünceler : 
İstihsal ve ihraç imkânları göz önünde bıılnndurulmak suretiyle 1961 malî yılı zarfında yapılaca 

bulacağı tahmin edilmiştir. 
» 

Hükümetin teklifi : (20 000 000) 

Oyun kağıdı varidatı 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

B) 

miktar 
Lira 

700 000 
700 000 
700 000 

1 000 000 
1 000 000 
1 500 000 
1 500 000 
2 000 000 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Bakam olarak Nispet miktarı 
Lira olarak % Lira 

— — 517 451 
— — 547 923 
— — 881 857 

+ 300 000 -f 42,85 1 215 202 
— — 1 564 228 

+ 500 000 + 50,00 1 515 150 
_ _ 667 087 

-f 500 000 + 33,33 

Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

- İlk 6 a 
> 7' 
» 8 

-

-f 
+ 
+ 
+ 
—• 
— 

Tahsilatın bir ev 
• fazlası (veya ı 

Şakam olarak 
Lira 

—. 
30 472 

333 
333 
349 
49 

848 

Geçen senelerin 
1960 yılı gaye aynı devresine ait 

tahsilatı 
Devreler Lira 

f 

ylık tahsilat 0 
» » 100 000 
» » 250 000 

tahsilat miktarı 
Lira 

121.012 
121 012 
271 012 

934 
345 
026 
078 
063 

velki yıldan 
noksanı -) 

Nispet 
olarak % 

— 
•f 5,88 
+ 60,94 
+ 37,80 
+ 28,72 
— 3,13 
— 55,97 

Bir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 

— 
— 
— 

Lira 

121 012 
21 012 
21012 



O) Tahmine esas alan rakamlar : 
Artış veya e 
ticesine göre 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık (tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

Düşüncele<r : 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

100 000 
250 000 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

546 075 
396 075 

Yıllığa iırca 
edilen tahsilat 

miktarı 

646 075 
646 075 

1ın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

— 
— 

Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğünden abnan bilgiye istinaden, 1961 maâî ypitnda 1 milyon lira 
muştur. 

Hükümetin teklifi : (1 000 000) 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine Hiss 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
^fazlası (veya noksanı-) 
Rakam olarak Nispet 

Lira olarak % 
Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

380 000 000 
350 000 000 
140 000 000 
110 000 000 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— — • 

— 30 000 000 — 7,89 
— 210 000 000 — 60,00 
— 30 000 000 — 21,42 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

319 691 447 
272 767 598 
160 665 888 

— 
46 923 849 -
.12 101 710 -

— 
14,67 
41,09 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8. » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

65 693 683 
79 719 435 

107 116 902 

Gecen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

75 106 656 
78 796 605 
98 285 638 

; Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 

—. 

+ 
+ 

Lira 

9 412 973 
922 830 

8 831- 264 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

1960 yılının 

Artış veya 
ticesine gör 

Geçen senenin son ayları Yıllığa irca İm son ayl 
Tahsilat edilen tahsilat veya tenzili 

Gaye itibariyle devreler gaye tahsilatı Aylar 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

65 693 683 
79 719 435 

107 116 902 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

miktarları 

85 559 232 
81 869 283 
62 380 250 

miktarı 

.151 252 915 
161 588 718 
169 497 152 

mik 

— 10 
+ 
•+- 5 

Düşüncel&r : 

Münhasıran hariçten yurdumuza ithâl edilen akar yakıtlardan almmakta olan Hazine hissesinden 
lira tahsil edileceği neticesine varılmıştır. 

Hükümetin teklifi : (160 000 OÖO) 



Kambiyo murakabesi mukabilinde Cumhuriyet Merkez Bankasından alına 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1.955. 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Rakam olarak Nispet miktarı 
Lira olarak % Lira 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı -) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

Il'k 6 aylık tahsilat 

» 8 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

125 000 
125 000 
125 000 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

125 000 
125 000 
125 000 

Bir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 
Lira 

C) Tahmine esas olan rakamlar : 

Geçen senenin son ayları 
1960 yılının Tahsilat 

Gaye itibariyle devreler gaye tahsilatı Aylar miktarları 

Il'k 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

125 000 «on 6 aylık 
125 000 » 5 _ » 
125 000 >> 4 » 

Artış veya e 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

125 000 
125 000 
125 000 

tieesine göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 



Düşünceler :, 

Cumhuriyet Merkez Bankasından her şene mafctuan alınmakta olan 125 bin lira, aynen 1961 bü 

Hükümetin teklifi : (125 000) 

Teftiş mukabili şirketlerden alman 
A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

Bütçe miktar 
yılı Lira 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Bakam olarak Nispet miktarı 
l i ra olarak % Lira 

100 000 
50 000 — 
75 000 + 
80 000 + 
80 000 

100 000 + 
80 000 — 
80 000 — 

50 000 — 50,00 
25 000 + 50,00 
5 000 -t- 6,66 

20 000 + 25,00 
20 000 — 20,00 

76 590 
75 445 
86 616 
78 841 
99 852 
95 917 

108 896 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispe 
Lira olarak 

+ 
' •+•• 

— 
1 145 

11 171 
7 775 

21 011 
3 935 

12 979 

— 
4-
— 
+ 
— 
+ 

— 
1,4 

14,8 
8,9 

26,6 
3,9 

13,5 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

i lk 6 aylık •tahsilat 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

34 352 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

73 530 

Bir evvelki y 
veya n 

Rakam olarak 
Lira 

— 39 178 
34 352 
34 352 

79 530 
79 530 

45 178 
45 293 



C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

34 352 
34 352 
34 352 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 4 > 
» 5 > 

35 366 
29 366 
29 251 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

69 718 
63 718 
63 603 

Artış veya ek 
ticesine göre g 
lın son ayları 
veya tenzili g 

mikta 

18 
1 
1 

Düşünceler : 

1961 malî yılında 50 bin lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur.. 

Hükümetin teklifi : (50 000) 

Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

\ 

miktar 
Lira 

6 000 000 
4 000 000 — 
5 000 000 + 

33 000 000 + 
30 000 000 — 
15 000 000 — 
10 000 000 — 
8 000 000 — 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

, 
2 000 000 — 33,33 
1 000 000 + 25,00 

28 000 000 + 560,00 
3 000 000 — 9,09 

15 000 000 — 50,00 
5 000 000 — 33,33 
2 000 000 — 20,00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

5 952 027 
5 102 022 
6 079 356 

11 214 564 
13,051 038 
10 416 569 
7 935 457 

— 
-f 
+ 
+ 
— 
— 

Tahsilatın bir ev velM yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Bakam olarak 
Lira 

850 005 
977 334 

5 135 208 
1 836 474 
2 634 469 
2 481 112 

— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 

Nispet. 
olarak % 

, 
14,28 
19,15 
84,46 
16,37 
20,18 
23,81 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » • » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

1 182 673 
1 314 024 

- 1 534 046 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

5 114 797 
5 525 022 
5 751 278 

Bir evvelki yıld 
veya nok 

Rakam, olarak N 
Lira 

— 3 932 124 — 
— 4 210 998 — 
— 4 217 232 — 

C) Tahmine esas olan* rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat «^ 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

1 182 673 
1 314 024 
1 534 046 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » ' 

2 820 660 
2 410 435 
2 184 179 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

4 003 333 
3 724 459 
3 718 225 

Artış veya e 
ticesine göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

— 2 1 
— 1 8 
— 1 6 

Dü§üncel&r : 

1961 malî yılında 6 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (6 000 000) 



Taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli 

ÜBütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

650 000 
700 000 + 

1 000 000 + 
1 250 000 + 
1 250 000 
1 000 000 — 
1 250 000 + 
1 250 000 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

, 
50 000 + 7,69 

300 000 + 42,85 
250 000 + 25,00 

— — 
250 000 — 20,00 
250 000 + 25,00 

— 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

630 679 
867 750 
833 126 
971 213 
847 155 

1 297 570 
994 050 

+ 
— 
+ 
__ 
+ 
—. 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya ] 

Rakam olarak 
Lira 

-̂  

237 071 
34 624 

138 087 
124 058 
450 415 
303 520 

noksanı -) 
Nispet 

olarak % 

+ 37,58 
— 3,99 
+ 16,57 
— 12,77 
-f 53,16 
— 23,39 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

426 141 
450 295 
456 756 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

833 854 
837 432 
870 168 " 

' B i r evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 
Lira 

— 407 713 
— 387 137 
— 413 412 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» \İ 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

426 141 
450 295 
456 756 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 ayhik 
» 5 >• 
» 4 » 

160 196 
156 618 
123 882 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

,586 337 
606 913 
*580 638 

Artış veya 
ticesine göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

— 
' — 
—. 



Düşünceler .• 

1961 malî yılında 750 bin lira tahsil edilebileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (760 000) 

Borçlanma taksit bedelleri 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
l i ra 

1 100 Otfo 
1 000 000 — 
1 500 000 + 
1 500 000 
1 000 000 — 
1 000 000 

900 000 — 
900 000 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
l i ra olarak % 

— — 
100 000 — 9,09 
500 000 + 50,00 

— — 
500 000 — 33,33 

— • — 
100 000 - 10,00 

— — 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

889 178 
1 458 809 
1 203 042 

930 883 
987 352 
882 555 
817 988 

+ 
. — 
— 
+ 
—. 
— . 

* 
Tahsilatın bir e\ 

fazlası (veya : 
Rakam olarak 

Lira 

569 ^631 
255 767 

• 527 926 
56 469 

104 797 
64 567 

velki yıldan 
noksanı -) 

Nispet 
olarak % 

+ 64,06 
- - 17,53 
— 43,88 
+ 6,06 
— 10,61 
— 7,31 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » •» 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

242 568 
345 708 
433 143 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

346 65*3* 
474 669 
569 147 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

— 104 085 
— 128 961 
_ 136 044 



C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık tahsilat-
» 7 » » 
» 8 '"' » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

242 568 
345 708 

*"433 143 

G-eçen senenin 

Aylar . 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

471 335 
343 319 
248 841 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

•mikttm 

713 903 
689 027 
681 984 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

—: 

— 
— 

Düşünceler : . ' ^ 

Borçlanma taksit bedelleri tahsilatından 1961 malî yılında 650 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin edi 

Hükümetin teklifi : {650 000) 

Kiralar 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

2 000 000 
2 200 000 
2 500 000 
2 750 000 
3 300 000 
4 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

+ 
+ 
+ 

I 

+-
'+ 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Rakam olarak Nispet miktarı 
juıra olarak % 

200 000 + 10,00 
300 000 + 13,63 
250 000- + #10,00 
-550 000 + 20,00 
700 000 + 21,21 

1 000 000 + 25,00 

Lira 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

2 056 846 
2 612 546 
2 490 557 
3 275 789 
4 103 551 
4 747 053 
5 698 967 

+ 
— 
+ 
+ " 
+ 
+ 

—. 
555 700 
121 989 
785 232 
827 762 
643 502 
951 914 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 

27,01 
4,66 

31,52 
25,26 
15,68 
20,05 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

2 626 513 
- \ 3 153 729 

4 233 816 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

2 047 343 
2 643 627 
3 120 546 

Bir evvelki 
veya 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

579 17 
510 102 

1 113 270 

G) Tahmine esas olan rakamlar 

1960 yılının 

Artış vey 
ticesine g 

Geçeh senenin son ayları Yıllığa irca İm son a 
Tahsilat edilen tahsilat veya ten 

Gaye itibariyle devreler gaye tahsilatı Aylar 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

2 626 513 
3 153 729 
4 233 816 

Son 6 aylık 
» 5 » 
> 4 » 

miktarları 

3 651 624 
3 055 340 
2 578 421 

miktarı 

6 278 137 
6 209 069 
6 812 237 

+ 
+ 
+ 

m 

Düşünceler : 

1961 malî yılında 7 milyon 500 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (7 500 000) 



Ecrimisiller 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

250 000 
400 000 
400 000 
600 000 

+ 

+ 
800 000 -f 
800 000 

1 000 000 -f 
m 1 250 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Sakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

a— 

150 000 -f 60,00 
— — 

200 000 + 50,00 
200 000 + 33,33 

— — 
200 000 + 25,00 
250 000 +' 25,00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

344 477 
522 130 
650 706 
689 659 
858 370 

1 228 018 
1 138 207 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

177 653 + 
128.576 + 

38 953 4-
168 711 . + 
369 648 + 

89 811 — 

Nispet 
olarak % 

. 
51,57 
24,62 

5,98 
24,46 
43,06^ 

7,31 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

467 195 
650 868 
797 538 

Geç 
aynı 

en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

658 448 
582 554 
683 946 

Bir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 

+ 
+ 

Lira 

191 253 
68 314 

113 592 

C) Tahmiiıe esas olan rakamlar 
Artış veya 

Gaye itibariyle devreler 

lltk 6 aylılk tahsilat 
» 7 >• » 

» 8 > > 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

467 195 
650 868 
797 538 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
> .5 » 
> 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

479 759 
555 653 
454 261 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

946 954 
1 206 521 
1 251 799 

ticesdne göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

— 1 
-f 
+ 



Düşünceler : 
1961 malî yılında 1 milyon 300 bin lirabk tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (1 300 000) 

Gümrük ardiye ücreti 

-

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Yıllar itibariyle" 
tahmin edilen 

miktar 
l i r a 

40 000 
50 ÖOO 4-
60 000 + 
50 000 —m 
50 000, 
50 000 
50 000 
50 000 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Eakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

10 000 + 25,00 
10 000 + 20,00 
10 000 — 16,66 

_ — 
— — 
— — 
— — 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

32 339 
43 374 
48 595 
43 347 
28 339 
45 910 
46 743 

+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak * 
Lira 

— 
11 035 
5 221 
5 248 

15 008 
17 571 

83Ş 

+ • 

+ 
— 
— 
+ 
+ • 
-

Nispet 
olarak % 

— 
34,12 
12,03 
10,79 
34,62 
62,00 
1,81 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

m 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 -» » 
•» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

. _ l i r a 

34 913 
39 972 
36 871 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

13 498 
20 002 
23 346 

Bir evvelki yı 
veya no 

Rakam olarak 

4-
+ 
+ 

Lira 

21 415 
19 970 
13 526 



C) Tahmiiıe esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

Ifîk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

34 913 
39 972 
36 871 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

33 245 
26 741 
23 397 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

68 158 
66 713 
60 268 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 
veya tenzi 

mi 

+ 
+ 
+ 

Düşünceler : 

Tahsilatın seyrine göre 1961 malî yılında 60 bin lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (60 000) 

Menkul mallar satış bedeli 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

3 000 000 
3 000 000 
5. 000 000 + 

11 000 000 + 
8 000 000 — 

15 000 000 + 
8 000 000 — 

13 000 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— 
— — 

2 000 000 -f 66,66 
6 000 000 + 120,00 
3 000 000 — 27,27 
7 000 000 + 87,50 
7 000 000 — 46,66 
5 000 000 + 6 2 , 5 0 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

2 944 773 
5 421 293 
8 330 938 
6 197 492 

14 649 400 
18 522 815 
14 229 289 

- • 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Bakam olarak 
Lira 

2 476 520 
2 909 645 
2 133 446 
8 451 908 
3 873 415 
4 293 526 

Nispe 
olarak 

_ 
+ 84,0 
-f 53,6 
— 25,6 
+ 136,3 
+ 26,4 
— 23,1 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
> 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

4 788 221 
6 218 174 
7 536 931 

j^eçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

5 596 500 
7 241 330 
8 308 533 

Bir evvelki y 
veya n 

Bakam olarak 
Lira 

— 808 329 
— 1 023 156 
— 771 602 

O) Tahmille esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle devreler 

îîk 6 aylık tahsilat 
» 7 » > 
» 8 * » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

4 788 221 
6 218 174 
7 536 931 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
> 4 » 

miktarları 

8 632 789 
6 987 959 
5 920 756 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

13 421 010 
13 206 133 
13 457 687 

Artış veya 
ticesine gö 
lın son ay 

* veya tenzi 
mi 

- - 1 
— 
— 

~Düşünceler : 

Bu kaynaktan 1961 yılında sağlanacak varidatın 12 milyon lirayı bulacağı tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (12 000 000) 



Hazine portföyü ve iştirakleri varidatı 
A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin ödilen 

Bütçe miktar 
yılı l i ra 

1953 7 000,000 
1954 5 800 00Ö 
1955 8 000 000 
1956 6 000 000 

__ 
+ 
— 

1957 8 000 000 + 
1958 9 300 000 
1959 16 000 000 
1960 30 000 000 

-f 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— — 
1 200 000 — 17,14 
2 200,000 + 37,93 
2 000 000 — 25,00 
2 000 000 + 33^3 
1 300 000 + 16,25 
6 700 000 + 72,04 

14 000 000 + 87,50 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

5 741 063 
3 305 495 
3 351 914 
6 494 874 
7 343 614 

21 967 048 
15 400 121 

— 
+ 
4-
+ 
+ 
— 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Bakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

, _ 
2 435 568 — 42,42 

46 419 + 1,40 
3 142 960 + 93,76 

848 740 + 13,06 
14 623 434 + 199,13 
6 566 927 — 29,89 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » s> 
» 8 v» ;ı » v • ' • • ' 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 
, Lira 

1 659 240 
1 659 710 
1 917 121 

- Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

5 797 649 
5 861 071 
4 468 317 

Bir evvelki yı 
veya no 

Bakam olarak 
Lira 

— 4 138 409 
— 4 201 361 
— 2 551 196 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

1 659 240 
1 65Ş 710 
1917 121 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» ,4 » 

9 602 472 
9 539 050 

10 931 804 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

11 261 712 
11 198 760 
12 848 925 

Artış veya 
ticesine gör 
lın! son ayl 
veya tenzili 

mik 

— 6' 
— 6 
— 6 2 



Düşünceler : 

Geçmiş yıllar tahsilatı, Hazine portföyü ve iştiraklerinin halihazır durumu nazara alınarak 196 
tahsil edileceği hesaplanmıştır. 

Hükümetin teklifi : (23 000 000) 

Faizler 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

1 500 000 
2 500 000 
2 500 000 
5 000 000 
6 500 000 
9 000 000 

16 000 000 
30 000 000 

+ 

+ 
- + • 

+ 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— 
1 000 000 + 66,66 

— — 
' 2 500 000,4- 100,00 

1 500 000 + 30,00 
2 500 000 + 38,46 
7 000 000 + 77,77 

14 000 000 + 87,50 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

2'894 991 
3 973 478 
5 321 618 
7 049 449 

12 085 929 
13 489 627 
15 400 121 

+ 
+ 
-f 
+ 
4-
4- . 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı -) 

Bakanı olarak 
Lira 

• 

1 078 487 4-
1 348 140 4-
1 727 831 4-
5 036 480 4-
1 403 698 + 
1 910 494 4-

Nispet 
olarak % 

_— 
37,25 
33,92 
32,46 
71,44 
11,61 
14,16 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

İlk 6 ay-Hk tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

4 291 364 
5^814 343 

11 962 862 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira ~ 

•' 3 444 015 
5 425 627 
6 613 953 

] Bir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 

4-
4-
+ 

Lira 

847 «49 
388 716 

.5 348 909 



O) Tahmine esaı olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
> 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

4 291 364 
5 814 343 

11 962 862 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

10 946 940 
8 965 328 
7 777 002 

Yıllığa "irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

15 238 304 
14 779 671 
19 739 864 

Artış veya d 
ticesine göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

+ 2 6 
+ 6 
+ 6 2 

Düşünceler : 

1961 malî yıla için 16 milyon lira tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (16 000 000) 

Kıymetli kâğıtlar 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Tftllar itibariyle 
tal imin edilen 

miktar 
Lira 

500 000 
700 000 4-
750 000 + 

1 000 000 -f 
750 000 — 
750 000 
750 000 

1 000 000 + 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Kakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

200 000 + 40,00 
50 000 + 7,14 

250 000 + 33,33 
250 000 —• 25,00 

— . — 
— — 

250 000 + 33,83 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

569 905 
768 216 
819 163 
763 457 
743 114 
928 387 
999 532 

..+ 
+ 
— 
— 
+ 
+ 

Tansilâtın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

' 198 311 
50 947 
55 706 
20 343 

185 273 
71 145 

Nispet 
olarak % 

+ 34,79 
+ 6,63 
— 6,80 
— 2,66 
+ 24,93 
+ 7,66 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

Geçen senelerin 
1960 yılı gaye aynı devresine ait 

tahsilatı tahsilat miktarı 
l i r a Lira 

494 501 
556 019 
654 090 

552 643 
569 049 
661 707 

Bir evvelki yıl 
veya nok 

Rakam olarak 
Lira 

— 58 142 
— 13 030 
— 7 617 

G) Tahmine esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

494 501 
556 019 
654 090 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

446 889 
530 483 
337 825 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

941 390 
1 086 502 

991 915 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzili 

mik 

Düşünceler : 
Geçen seneler. tahsilatı nazara alınarak 1961 malî yılında 1 milyon lira tahsil olunacağı tahmin ed 

Hükümetin teklifi : (1 Ö00 000) 



Tavizlerden ve ikrazlardan cari almanlar 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

1 500 000 
5 000 000 
5 000 000 

10 000 000 
12 000 000 
25 000 000 
30 000 000 
30 000 000 

* 

+ 

4-
+ 
+ 
+ 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

3 500 000 + 233,33 
— — 

5 000 000 4- 100,00 
2 000 000 + 20,00 

13 000 000 + 108,33 
5 000 000 4 20,00 

— — 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

4 501 712 
3 677 265 
6 634 294 
9 798 965 

20 375 888 
23 995 256 
21 321 600 

— 
*r 
4 
4 -

+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Eakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

— — 
824 447 — 18,31 

2 957 029 + 80,41 
3 164 671 + 47,70 

10 576 923 + 107,93 
3 619 368 4 - ' 17,76 
2 673 656 — 11,14 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

7 896 801 
11 865 466 
13 717 901 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

6 883 039 
10 983 815 
13 955 501 

Bir evvelki y 
veya no 

Rakam olarak 
Lira 

+ 
+ 

013 762 
881 651 
237 600 

C) Tahmine esas olan rakamlar 
Artış veya 

Gaye itibariyle devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 > » 

> 8 > » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

7 896 801 
11 865 466 
13 717 901 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
> 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

14 438 561 
10 337 78Ö 
7 366 099 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

22 335 362 
22 203 251 
21 084 000 

ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzil 

mik 

4- 2 
•, 4 

— 



Düşünceler : 

'1961 malî yılında 20 milyon lira gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (20 000 000) 

Para cezaları 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 • 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

miktar Rakam olarak Nispet 
Lira 

4 000 000 
5 000 000 + 
5 000 000 

11 500 000 + 
7 500 000 — 
7 500 000 
8 500 000 + 

12 000 000 + 

Lira olarak % 

— 
1 000 000 + 25,00 

— — 
6 500 000 + 130,00 
4 000 000 — 34,78 

• ' . — — 

1 000 000 4- 13,33 
3 500 000 + 41,17 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

8 561 972 
4 230 616 
6 699 117 
6 952 945 
6 896 215 
8 398 273 
9 940 137 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olara'ç 
Lira 

*" 

668 644 
2 468 501 

253 828 
- 56 730 

1 502 058 
1 541 864 

+ 
+ 
+ 
—• 
+ 
+ 

Nispet 
olarak % 

k 18,77 
58,34 

3,7 
0,8 

21,7 
18,35 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

î lk 6 
» 7 
» 8 

Devreler 

aylık tahsilat 
» > 
» » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

4 999 727 
5 844 602 
6 519 960 

Geç 
aynı 

en senelerin 
devresine ait 

tahsilat miktarı 
.Lira 

4 696 431 
5 G51 329 
6 332 473 

Bir evvelki y 
veya n 

Rakam olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira 

303 296 
193 273 
187 487 



C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

ÎYk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

• 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

4 999 727 
5 844 602 
6 519 960 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 Aylılk 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 

miktarları 

5 243 706 
4 288 808 
3 607 664 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

" 10 243 433 
10 133 410 
10 127 624 

Artış veya 
ticesine göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

-f 3 
+ 1 
+ 1 

Dü§ünceler : 

Tahsilatın takibettiği seyre göre bu gelirden 1961 malî yıl'nda 10 milyon lira hasılat sağlanacağı 

Hükümetin teklifi : (10 000 000) 

Vergi ve zam cezaları 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

4 000 000 
5 000 000 

10 000 000 
11 500 000 
14 000 000 
15 000 000 
18 000 000 
25 000 000 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-f 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

: 
1 000 000 + 25,00 
5 000 000 + 100,00 
1 500 000 + 15,00 
2 500 000 + 21,73 
1 000 000 + 7,14 
3 000 000 + 20,00 
7 000 000 + 38,88 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

4 583 437 
8 570 738 

10 155 603 
12 042 628 
13 012 011 
16 084 531 
22 114 485 

+ 
+ 
+ 
-f 
+ 
+ 

Tahsilatın bir envelki yıldan 
faîlası (veya 

Kakam olarak 
Lira 

—. 
3 987 301 
1 584 865 
1 887 025 

969 383 
3 072 520 
6 029 954 

noksanı -) 

+ 
+ 
-f 
+ 
-f 
+ 

Nispet 
olarak % 

—. 
86,99 
18,49 
18,58 
8,04 

23,61 
37,48 



B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

l i ra 

10 762 669 
13 138 331 
15 450 148 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

8 495 146 
10 312 405 
12 127 981 

Bir* evvelki yıld 
veya nok 

Rakam olarak N 
Lira 

+ 
+ 

2 267 '523 
2 825 926 
3 322 567 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

10 762 669 
13 138 331 
lö 450 148 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 •» 

» 4 » 

13 619 339 
11 802 080 
9 986 904 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

' 24 382 008 
24 940 411 
25 437 052 

Artış veya e 
ticesine göre 
lın son ayla 
veya tenzili 

mikt 

+ 3 6 
+ 3 2 
+ 2 7 

Düşünceler : 

Bu kaynaktan 3.961 malî yılı için 20 milyon liralık gelir tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (20 00O 000) 



Trafik cezaları 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira 

— 
— 

500 000 
500 000 
500 000 
500 000 
500 000 

1 000 000 + 

Tahminin bir evvelki Yıllar itibariyle 
yıldan fazlası yapılan tahsilat 

Rakam olarak Nispet miktarı 
Lira olarak % Lira 

__ 
5 088 

148 508 
462 810 
326 234 
516 435 
754 632 

+ 
+ 
—• 
+ 
+ 

Tahsilâtnı bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı -) 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

143 420 
314 302 
136 576 
190 201 
238 197 

-.+ 
— 
: + 
+ 

— 

211,63 
29,51 
58,30 
46,12 

500 000 + 100,00 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

i lk 6 
» 7 
» 8 

Devreler 

aylık tahsilat 
» » 
» » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

417 052 
477 526 
546 616 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 

tahsilat miktarı 
Lira 

345 267 
397 503 
354 784 

: Bir evvelki y 
veya no 

Ra"kam olarak 

+ 
+ 
'+ 

Lira 

71 785 
80 023 

191 832 

C) Tahmine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle devreler 

.tik 6 aylık tahsilat 
» 7 
> 8 

1960 yılının 
gaye tahsilatı 

417 052 
477 526 
546 616 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarları 

Son 6 aylık 
» 5 » 

- » • ' • 4 

409 365 
357 129 
399 848 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

826 417 
834 655 
946 464 

Artış veya 
ticesine gör 
lın son ayl 
veya tenzi 

mik 

+ 
+ 



Düşünceler : * 

Tahsilat seyri nazara alınarak 1961 malî yıla için 1 milyon lira gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. 

Hükümetin teklifi : (1 OOO 000) 

Müteferrik Varidat 

Bütçe 
yılı 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

A) 
Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 
Lira. 

10 000 000 
15 000 000 
18 000 000 
35 000 000 
40 000 000 
40 000 000 
25 000 000 
40 000 000 

] 

+ 
.+ 
+ 
+ 
— 
-f 

Tahminin bir evvelki 
yıldan fazlası 

Rakam olarak Nispet 
Lira olarak % 

5 000 000 + 50,00 
3 000 000 + 20,00 

17 000 000 + 94,44 
5 000 000 + 14,28 

— • ' — 
15 000 000 — 37,50 
15 000 000 +• 60,00 

Yıllar itibariyle 
yapılan tahsilat 

miktarı 
Lira 

25 871 454 
20 644 656 
19 856 994 
29 220 645 
27 414 481 
31 407 699 
33 761 761 

— 
' • — -

+ 
:— 
+ 
+ 

Tahsilatın bir evvelki yıldan 
fazlası (veya noksanı-) 

Rakam olarak 
Lira 

, 
5 226 798 

787 662 
9 363 651 
1 806 164 
3 993 218 
2 354 062 

Nispet 
olarak % 

— 20,20 
— 3,81 
+ 47,15 
— 6,18 
•+. 14,56 
+ 7,49 

<' 

B) Tahsilat farkları : (Gaye itibariyle) 

t ik 6, 
* 7 
» 8 

Devreler 

aylık tahsilat 
» » 
» » 

1960 yılı gaye 
tahsilatı * 

Lira 

20 557 968 
23 116 397 
26 689 594 

Geçen senelerin 
aynı devresine ait 
tahsilat miktarı 

Lira 

15 149 548 
17 946 769 
21 005 684 

Bir evvelki yıl 
veya nok 

Bakam olarak 
Lira 

+ 5 408 420 
•+ 5 169 628 
+ 4 683 910 



% 

G) Tahmine esas olan rakamlar : 
Artış veya 

Geçen senenin son ayları 
1960 yılının Tahsilat 

Gaye itibariyle devreler gâ^e tahsilatı Aylar miktarları 

i lk 6 aylık tahsilat 20 557 968 Son 6 aylık 18 612 213 39 170 181 + 6 6 
» 7 » » 23 116 397 » 5 » 15 814 992 38 931 389 + 4 5 
» 8 » » 25 689 594 » 4 » 12 756 077 38 445 671 f 2 8 

Düşünceler : 
1960 malî yılının ilk 8 ayında bu grupa giren gelirlerin tahsilatında görülen artış nazara alınara 

yon 384 bin liralık gelir tahmin edilmiştir. 

Hükümetin teklifi : (41 384 000) 

Düşünceler : 
5 . 1 . 1961 tarih ve 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu teşkil ve Tasarruf bonoları ihracı ha 

tasarruf bonolarının satışından 1961 yılında 450 milyon lira sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Hükümetin teklifi : (450 000 000) 

Düşünceler : . 
Akar yakıt istikrar fonundan 1961 yılında Hazineye intikal ettirilmesi ieabeden miktar 25 milyo 

Hükümetin teklifi : (25 000 000) 

Düşünceler : 
Karşılık paralar hesabından 1961 yılında bütçeye intikal edecek miktar 550 milyon lira olarak te 

Hükümetin teklifi : (550 000 000) 

•y""' 

Yıllığa, irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

ticesine göre 
lın son ayla 
veya teazili 

mikt 



HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

1961 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Devlet bütçesine giren , 

dairelerin 1961 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 965 808 736 lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 699 191 264 lira tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1961 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 7 640 000 000 
lirası normal kaynaklardan 1025 000 000 
lirası da Amerikan yardımları karşılık 
paraları ve diğer özel kaynaklardan ol
mak üzere ceman 8 665 000 O00 lira tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — 1961 bütçe yılı içeri
sinde Millî Savnnma ihtiyaçları için Bir
leşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle 
veya sair suretlerle fiilen, sağlanacak 
malzeme ve eşya bedellerini bir taraf
tan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla 
açılacak bir fasla varidat ve mukabilin] 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde 
açılacak hususi bir fasla tahsisat ve gi
der kaydetmeye Bakanlar Kurulu yet
kilidir. 

MADDE 4. — Birinci madde ile sar
fına mezuniyet verilen tahsisat, dörder 
aylık devreler itibariyle tevzi olunur 
Her devrenin tevziatı, Bakanlıklar tara
fından yeni devrenin başlamasından bir 
ay önce Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Birinci dört aylık tevziat malî yılın ilk 
ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı 
ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tahsilat, 
liberasyon ve döviz durumumu ve umu
mi, iktisadi şartları göz önünde tutarak 
tesibit eder. 

Personel masrafları ve Devlet borç
larını ilgilendiren tediyeler bu tevziatın 
dışındadır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADÎLÎ 

1961 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Devlet bütçesine giren 

dairelerin 1961 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 963 400 000 lira ve yatırım giderleri için 
de,-bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 700 303 067 lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1961 bütçe yılı giderlerine 
karşılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 7 640 500 000 li
rası normal kaynaklardan 1023 203 067 
lirası da Amerikan yardımları karşılık 
paraları ve diğer Özel kaynaklardan ol
mak üzere ceman 8 663 703 067 lira tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — 1961 bütçe yılı içeri
sinde Millî Savunma ihtiyaçları için Bir
leşik Amerika'dan askerî yardım yoliyle * 
veya sair suretlerle fiilen sağlanacak 
malzeme ve eşya bedellerini bir taraftan, 
bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açıla
cak bir bölüme gelir ve mukabilini Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak . 
hususi bir bölüme ödenek ve gider kay
detmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 4. — Birinci madde ile sar
fına mezuniyet verilen ödenek, dörder 
aylık devreler itibariyle tevzi olunur. 
Her devrenin tevziatı, bakanlıklar tara
fından yeni devrenin başlamasından bir 
ay önce Maliye Bakanlığına bildirilir. 
Birinci dört aylık tevziat malî yılın ilk 
ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı 
ile ilgili Bakanlık bu tevziatı tahsilat, li
berasyon ve döviz durumunu ve ninnini 
iktisadi şartları göz önünde tutarak tes-
bit eder. 

Personel giderleri ve Devlet borçla
rını ilgilendiren tediyeler bu tevziatın 
dışındadır. 



a — 
Hü. 

MADDE &— Yapılmış ve yapıla
cak bağıtlara istinaden 1961 bütçe yılı 
içjnde.kısa süreli avanslar almaya ve he-
sa|)l&r açtırmaya ve en çok bir yıl süreli 
©izine taroları çıkarmaya ve banka ve 
ocakların Hazineye yatırmak isteyecek
l e^ paraları alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bakam me
zundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların ver
diği: mezuniyetler dışında çıkarılacak 
Hazüm bonoları 350 000 000 lirayı ge
çemez*. 

Ş&ziaede bulunan Millî Esham ve 
tjataÜler karşılık gösterilmek suretiyle 
el$e edilecek krediler veya bımlarm satış 
bedelleriyle uzun süreli Devlet tahville
ri satmalmay a veya bu karşılıklarla Ha
zinenin ortaklığı bulunan ortaklıklarda
ki katılma paylarım ödemeye ve Bakan
lar Kurulu karariyle bu türlü ortaklık
lara ilişkin katılma senetlerini satınal-
mıya Maliye Bakanı mezundur. 

MADDE 6. — Dairelerin, 30.6 .1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileriyle aynı ka
nunun geçici 4 ncü maddesinde sözü ge
çen maaşlı memurjları, bağlı (D) işaretli 
cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar 
da bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hiz
metli kadrolarında istihdam edilmekte 
olanlardan ücretleri geçen yıla nazaran 
yükselmiş olanların yeniden bir tâyin 
muamelesine lüzum kalmaksızın yüksel
tilmiş kadro ücretleri verilmek suretiy
le istihdamlarına devam olunabilir. 

Yukanki fıkra hükmü katma bütçeli 
daireler hakkında da tatbik olunur. 

3656 saydı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (F) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er 
teşi yıl bütçesi üe teşriî organa sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

B. Eo. 

tir. 
MADDE 5. —- Aynen kabul edilmiş-

MADDE 6. — Dairelerin, 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileriyle aynı ka
nunun geçici 4 ncü maddesinde sözü ge
çen maaşlı memurları, bağlı (D) işaretli 
cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar 
da bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er
tesi yıl bütçesi ile Teşriî Organa sunu
lur. Bımlarm eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 



^.4 

MADDE 7. — 26 . 5 .1927 tarih ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu 
nunun 29 ncu maddesi gereğince; 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hiz
met maaşlarım gösteren (Ç) cetveli, 

c) Gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 460 
ncı (ihtiyat tahsisatı) faslından ak
tarma yapılabilecek fasılları gösteren 
(F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 8. — Devlet varidatının, 

hususi hükümlerine göre tarh ve tah-
sil'ine 1961 bütçe yılında da devam olu
nur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 
milyon liralık hisseden 1961 malî yılı 
içinde tahsil -edilecek kısım, (B) işaretli 
cetvelin müteferrik varidat faslına irat 
kaydolunur. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından idare 'edilecek okul 
pansiyonları hakkındaki 6 . 7 . 1931 ta- * 
rihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı mad
delerini değiştiren 11 . 6 . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince öğrencilerden 1961 yılı içe
risinde alınacak ücretler, bağlı (M) ^ay 
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — 11 . 6 t 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağ
lanması gereken kadrolar, bağlı (N) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcı
rah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci 
maddeleri gereğince her yıl Bütçe Ka
nunu ile tesbiti gereken misil, nispet 
ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cetvel
de gö^tedirniştir. 

B,Ko. 

MADDE 7. — 26 . 5 .1927 tem ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 29 ncu maddesi gereğince, 

a) Gelir çeşitlerinden her hirinin 
dayandığı hükümleri gösteren (O) cet
veli, 

b) Kanunla bağlanmış vatani hiz
met maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunla
rı gösteren (G) cetveli, 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 460 
ncı (İhtiyat ödeneği) bölümünden ak
tarma yapılabilecek bölümleri gösteren 
(F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
MADDE 8. — Devlet gelirinin, hu

susi hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1961 bütçe yılında da devam olunur. 

Musul petrollerinden müterakim 100 
milyon lirahlk hisseden 1961 malî yıl} 
içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaret
li cetvelin müteferrik gelir bölümüne 
irat kaydolunur. 

MADDE 9. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edil-
mistir. 

MADDE 11. — 6245 sayılı Harcırah 
Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci madde*-
leri gereğince her yıl Bütçe Kanunu 
ile tesbiti gereken misil, nispet ve mik
tarlar, ilişik (H) işaretli cetvelde gös-
terifaiştir. 



Hii 

Miktar ve nispetleri bu cetvelde 
gösterilen yevmiye, tazminat ve yer de
ğiştirme masrafları 1961 malî yılı için
de '% 25 zamlı olarak ödenir. Ancak, 

a) 33 ncü maddenin (b) fıkrasının 
son bendi uygulanmamak üzere bu fık
ranın şümulüne dâhil olanlardan maaş 
veya ücret tutarı 1 100 ve daha yu
karı olanların yevmiyeleri 40 lira, tu
tarları bu hadden aşağı olanların yev
miyeleri 35 lira, üzerinden verilir. 

b) 33 ncü maddenin (a) fıkrasın-
,4a. yazılı 6 lira asgari yevmiye miktarı 
10 lira, belediye hudutları haricinde 
vazife gören defterdarlık kontrol me
murları için bu miktar 18 lira, 37 nci 
maddede 4 lira olarak gösterilen as
gari kurs yevmiyesi. 8 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

c) 29 ve 45 nci maddedeırin 1 nci 
fıkralarında ve bu kanuna bağlı I sa
yılı cetvelin 1 nci sütunu ile I I sayılı 
cetvelde yazılı" 475 liralık tutar 950 
liraya, I I sayılı cetvelde yazılı 1 000 
liralık tutar da 2 000 liraya yükseltil
miştir. 

d) 34 ncü madde şümulüne giren
lerin • yunt dışı yevmiyelerine tatbik 
olunacak emsaller 4 . 8 . 1958 tarihin
den evvel ellerine geçen döviiz mikta
rını geçmemek üzere Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur. 

MADDE 12. — 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle çe
şitli kuruluş kanunlarındaki kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste-
rilenQ.Br 1961 bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 13. — 7 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükel
lefiyeti Kanununun 36 nci maddesi ge
reğince Millî Müdafaa Mükellefiyeti 
yoliyle alınacak hayvanların 1961 büt-; 

I B. Ko. 

Miktar ve nispetleri bu cetvelde 
gösterilen yevmiye, tazminat ve yer deu 

ğiştirme masrafları 1961 malî yılı iein-
dü % 25 zamlı olarak ödenir. Ancak, 

a) 33 ncü maddenin (b) fıkrasının 
son bendi uygulanmamak üzere bu fık
ranın şümulüne dâhil olanlardan maaş 
veya ücret tutarı 1 100 ye daha yukarı 
olanların yevmiyeleri 40 lira, tutarları 
bu hadden aşağı olanların yevmiyeleri 
de 35 lira, üzerinden verilir. 

b) 33 ncü maddenin (a) fıkrasında 
yazılı (6) lira asgari yevmiye miktarı 
10 lira, belediye hudutları haricinde va
zife gören defterdarlık kontrol memur
ları için bu miktar 18 lira. 37 nci maddem
de 4 lira olarak gösterilen asgari kurs 
yevmiyesi 8 lira 'olarak tesbit edilmi's-
tir. 

e) 29 ve 45 nci maddelerin 1 nci fık
ralarında ve bu kanuna bağlı (I) sayılı 
cetvelin 1 nci sütunu ile (II) sayılı cet
velde yazılı 475 liralık tutar 950 liraya, 
(II) sayılı cetvelde yazılı 1 000 liralık 
tutar da 2 000 liraya yükseltilmiştir. 

d) 34 ncü madde şümulüne girenle
rin yurt dışı yevmiyelerine tatbik olu
nacak emsaller 4.8.1958 tarihinden ev-

, vel ellerine geçen döviz miktarını geç
memek üzere Bakanlar Kurulunca tes
bit olunur. 

Harcırahın tesbitinde ve % 25 zam
mın tatbikinde bu maddeye bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilen tutarlar na
zara alınır. 

MADDE 12. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edil
miştir. 

http://rilenQ.Br
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çe yılı alım değenleri bağlı (O) işaretli 
cetvelde ve 38 nei madde gereğince 
alınacak motorlu taşıtların a ta ı de>-
ğerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde, 
5 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi gereğince 'kurum
ların 'satınalacakları tasıtlarm âzami 
•satmalına bedelleri, bağlı (T) işaretli 
cetvelde, gösterilmiştir. 

MADDE 14. — Masraf fasılların
dan yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçları 
fasıüarındaki tahsisat üstünde çıkan ve 
1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar,. ilgili ol
dukları hizmet fasıllarından bu fasıl
lara Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiyeye Kanunu
nun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fa
sılları artıklarından eski yıllar borç
lan fasıllarına Maliye Bakanlığınca 
aklanılacak tahsisattan ödenir 

MADDE 16. — 2.6.1929 tarihli ve 
1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin 
karşılıkları 1961 bütçe yılında para ile 
Ödenir, 

MADDE 17. — Katma bütçeli idare
lerle umumi bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin, umumi bütçeye dâhil 
dairelerce idare olunan her derecedeki 
yatılı okullarla ecnebi memleketlerde 
kendi hesaplarına okutacakları öğren
ciler için bütçelerine konulmuş olan 
tahsisatlardan gerekli miktarları, bağlı 

5 — 
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MADDE 14. — Gider bölümlerin
den yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçları bö
lümlerindeki ödenek üstünde çıkan ve 
1960 yılı bütçesinin aidolduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar, ilgili ol
dukları hizmet bölümlerinden bu bölüm
lere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten' ödenir. 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zamanaşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1961 yılı bütçe
sinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümle 
ri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümlerine Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ööjenir. 

MADDE 16. — Aynen kabuİ , edil
miştir. 

MADDE 17. — Katma bütçeli ida
relerle umumi bütçe dışındaki daire ve 
müesseselerin, umumi bütçeye dâhil dai
relerce idare olunan her derecedefa. yatı
lı okullarla ecnebi memleketlerde kendi 
•hesaplarına okutacakları öğrenciler için 
bütçelerine konulmuş olan Ödeneklerden 
gerekli miktarları, İ bağlı (B) işaretli' 
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(B) işfaretli cetvelde gelir ve bu öğren
cilerin her türlü masrafları ile tahsisa
tına harcanmaik üzere, bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak: fasıl ve maddelere tahsisat 
kaydetmeye Maliye Bakanı mezundur. 

MADDE 18. — 1961 bütçe yılı için
de Millî Savunma ihtiyacı için ecnebi 
memleketlerden. getirtilecek ithalât 
umumi tarifesinin 27,10 numarasına gi
reli (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım 
resimleri ve Hazineye, katma bütçeli 
idarelere, özel idare ve belediyelere ait 
Üer^türlü vergi, Hazine hissesi, resim, 
İare ve zamlardan ve ardiye ücretlerin
den ve dâhilde Belediye îstihlâk Res
minden muaftır. 

MADDE 19. — Bedeli 27 Mayıs 
1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tas
dik olunan anlaşma ile temin edilen 
(10) milyon sterlinlik krediden öden
mek üzere umumi bütçeye dâhil daire
lerce yapüan malzeme siparişine müta-
allik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti 
kabul edilen taahhüt vergileri tutarım, 
bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvelde 
açılacak hususi fasla gelir, diğer taraf
tan bu daireler bütçelerinde malzeme 
bedellerinin masraf kaydı için açılan 
hususi fasıllara tahsisat kaydetmeye 
Maliye Bakanı mezundur. 

MADDE 20. — 5582 sayılı Kanun 
çerçevesi dışında, gerek Birleşik Ame
rika'dan ve gerek diğer memleketler ve 
beynelmilel teşekküllerden yapılmış ve 
yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı 
hizmetler veya taahhütler karşılığı ola
rak muayyen maksatlara tahsis edilmek 
üzere 1961 malî yılı içinde temin edile
cek yardımların, Türk lirası karşılık
ları ile, malzeme ve hizmet bedellerini 
hir taraftan bütçeye gelir, diğer taraf
tan ilgili idareJ bütçesine tahsisat kay
detmeye Ma)i,ye Bakam mezundur. 

B. Ko. 

cetvelde gelir ve bu öğrencilerin her tür
lü giderleri ile ödeneklerine harcanmak 
üzere, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak bölüm ve mad
delere ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı mezundur. 

MADDE 18. — Aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Bedeli 27 Mayııs 1938 
tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Anlaşma ile temin edilen 10 mil
yon .sterlinlik krediden ödenmek üze
re umumi bütçeye dâhili dairelerce yapı
lan malzeme siparişine mütaallik Söz
leşmelerde Hükümete aıidiyeti kabul 
edilen taahhüt vergileri tutarını, bir ta
raftan bağlı (B) işaretli cetvelde açıla
cak hususi bölüme gelir, diğer taraftan 
bu daireler bütçelerinde malzeme bedel
lerinin gider kaydı için açılan hususi 
bölümlere ödenek kaydetmiye Maliye 
Bakanı mezundur. 

MADDE 20. — 5582 sayılı Kanun 
çerçevesi dışında, gerek Birleşik Ame
rika'dan ve gerek diğer memleketler ve 
beynelmilel teşekküllerden yapılmış ve 
yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı 
hizmetler veya taahhütler karşılığı ola
rak muayyen maksatlara tahsis edilmek 
üzere 1961 malî yılı içinde temin edile-
cek imkânların, Türk lirası karşılıkları 
ile, malzeme ve hizmet bedellerini bir ta
raftan bütçeye gelir, diğer taraftan il
gili idare bütçesine ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı mezundur. 



m 
MADDE 21. — a) 31 . 8 . 1956 

tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 13 ve 64 ncü maddelerinin her yıl 
Tarım Bakanlığı bütçesine konulacak 
tahsisat miktarına ait hükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanununda de
ğişildik yapılması hakkındaki 20 . 5 . 
1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, 

c) 9 . 6 . 1 9 5 8 tarihli ve 7126 sayılı 
Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci mad
desinin (a) fıkrası hükmü, 

1961 bütçe yılında bu kanuna bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde il
gili tertiplerine konulmuş miktarlar 
dâhilinde tatbik olunur. 

d) Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilmesi hak-
kmdaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sa
yılı Kanunun hükmü, 

1961 bütçe yılında tatbik olunmaz. 

MADDE 22. — Sürekli görevle ya
bancı memleketlerde bulunan memurla
rın 4 Ağustos 1958 tarihinden evvel el
lerine geçen döviz miktarım geçmemek 
üzere 4991 sayılı Kanunun muaddel bi
rinci maddesinde derpiş olunan emsal
ler, 1961 malî yılı için Bakanlar Kuru
lunca tesbit olunur. 

MADDE 23. — 27 . 2 . 1959 tarihli 
ve 7236 sayılı Kanunun emekli kesene
ği ve karşılıkları hakkındaki muvakkat 
2 nci maddesi hükmü 1961 malî yılında 
da tatbik olunur. 

MADDE 24. -~ 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun 76 nci maddesinin (a) fıkrası 
gereğince Devlet bütçesinden yapılacak 
yarımlardan köylerde inşa olunacak 
okullar için lüzumlu içme suyu tesisle
rinin gerektirdiği masraflara karşılık 
olmak ve 10 milyon lirayı geçmemek 
üzere Millî Eğitim Bakanlığınca tefriki 
uygun görülen miktardaki tahsisatın 

i B. Eo. 

MADDE 21. — a) 31 . 8 . İ956 ta
rihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 
13 ve 64 ncü maddelerinin her yıl Ta
nın Bakanlığı bütçesine konulacak öde
nek miktarına 'ait hükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanunmida de>-
ğişi'klik yapılması hakkındaki 20 . 5 . 
1955 tarihli ve 6617 sayılı Karnimin. 1 
nci maddesinin (c) fıkrası hükmü, 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı 
Sivili Müdafaa Kanunurun 37 nci mad
desinin (a) fıkrası hükmü, 

ç) Korunmaya muhtaç çoeuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun hükmü, 

1961 bütçe yılında bu kanuna] bağlı 
(A/l) ^ e (A/2) işaretli ^cetvellerde il
gili tertiplerine konulmuş miktarlür dâ
hilinde tatbik 'olunur. 

d) Muhafazasına lüzum kalînıyan 
evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkın
daki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı 
Kanunun hükmü, 

1961 bütçe yılında tatbik olunmaz. 
MADDE 22. — Aynen kabul edil

miştir. 

MADDE 23. — Avnan kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — 5 .1.1961 talihli ve 
222 sayılı İlköğretim ve eğitim Kanu
nunun 76 nci maddesinin (a) fıkranı 
gereğince Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlardan köylerde inşa olunacak 
okullar için lüzumlu içme suyu tesisle
rinin gerektirdiği giderlere kargılık ol
mak ve 10 milyon lirayı geçmemek üze
re Millî Eğitim Bakanlığınca tefriki uy
gun görülen miktardaki ödeneğin Dev-
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Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğü büt
çesine bir taraftan gelir ve diğer taraf
tan tahsisat kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 25. — Bu kanun 1 Mart 
196L tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26. — Bu kanunu Maliye 
Bakanı yürütür. 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
Ar. Zeytinoğlu 

.Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarp er 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

(rüm. ve Tekel Bakam. 
Fi Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba. 
8. Kocato'pcv, 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. İ. Kızıloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Rurftaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakam 

R. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

ı A. Tahtakîlıç 
Ya. ve Turizm Bakam 

G. Baban 
tmar ve tskân Bakanı 

F. Yavuz 

B. Ko. 

let Su işleri Genel Müdürlüğü bütçe
sine bir taraftan gelir ve diğer taraftan 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 25. — 5422 sayılı Kurum
lar Vergisi Kanununa tâbi sermaye şir
ketleri ile kooperatif şirketlerin, 1960 
takvim yılı için beyan ettikleri kazanç
lar üzerinden adlarına salınacak Ku
rumlar Vergisinin yarısı Mayıs 1961, 
ikinci yarısı ise Ekim 1961 sonuna ka
dar ödenir. 

Bu gibi şirketlerden kendilerine özel 
hesap dönemi tâyin edilmiş olanlar, yu-
karıki fıkraya göre salınacak vergile
rinin yatısını Kurumlar Vergisi beyan
namesinin verildiği ayı takibeden ayın, 
diğer yarısını ise, beyannamenin ve
rildiği ayı takibeden 6 ncı ayın sonuna 
kadar öderler. Şu kadar ki, sonuncu tak-
sidin ödeme süresi, 1961 bütçe yılını 
aşamaz. 

MADDE 26. — Bu karım 1 Mart 
1961 tarihinde yürürlüğe girer 

MADDE 27. — Bu kanunu Maliye 
Bakanı yürütür. 



A - 1 Cetveli 
D A İ R E L E R 

T. C. Kurucu Meclis Başkanlığı 
Cumhur Başkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Kumandanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçlan 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü* 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Basm * Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak Ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

GENEL TOPLAM 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

30 442 261 
2 094 999 
9 251 000 

16 303 200 
4 383 000 
5 442 000 

13 061 000 
45 300 000 
56 370 000 

197 685 000 
1 893 633 006 

91 684 000 
176 837 000 
191 980 000 
110 133 000 
614 707 997 
656 440 000 

1 052 969 000 
15 836 000 
17 505 000 

386 915 000 
36 107 000 

218 183 473 
12 914 000 
18 690 000 
7 661 800 

10 289 000 
34 299 000 
7 337 000 

31 355 000 

5 965 808 736 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

32 302 261 
2 094 999 
9 030 585 

12 137 001 
4 216 000 
5 460 200 

12 960 000 
45 472 800 
56 370 000 

196 858 000 
1 893 556 657 

91 664 500 
176 437 000 
195 454 500 
111 143 500 
614 833 206 
656 440 000 

1 051 974 650 
15 837 000 
17 497 000 

384 768 108 
35 997 000 

218 838 473 
13 163 960 
18 700 000 
7 701 000 

10 289 000 
33 940 000 
7 072 600 

31 190 000 

5 963 4Ö0 000 



A - 2 Cetveli 
D A İ R E L E R 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

T. C. Kurucu Meclis Başkanlığı 
Cumhur Başkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Kumandanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
îmar ve tskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

6 620 739 
20 001 

696 000 
9 553 800 

90 002 
•— 

860 000 
— 

45 000 
2 043 000 

220 366 994 
2 085 000 
4 777 000 

16 735 000 
4 365 000 

1 474 126 000 
— 

247 220 000 
386 272 000 

55 000 
12 500 000 
3 329 000 

125 621 527 
842 000 
307 000 
49 200 

115 805 000 
22 498 000 
38 474 000 
3 835 001 

4 760 739 
20 001 

170 000 
9 553 800 

2 
— 

760 000 
— 

5 000 
2 423 000 

220 366 994 
— 

3 677İK>b 
19 164 000 
5 035 000 

1 489 332 499 
— 

246 420 001 
419 993 001 

55 000 
8 250 000 
1 308 000 

94 286 527 
657 501 
250 000 

— 

115 585 000 
19 893 000 
35 102 001 
3 235 001 

GENEL TOPLAM 2 699 191 264 2 700 S03 067 
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Rapor 
2 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclis 1961 yılı bütçesini inceledim. Riyaset Divanınca kabul 
edilen 1961 yılı bütçesi yatırımlar dâhil 1960 yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine nazaran . 

10 725 489 lira noksaniyle 37 063 000 liradır. • 
1961 yılı bütçesinin bâzı kısımlarında eksilme bâzılarında ise geçen yıla nazaran artış, müşahe

de edilmiştir. 

Mühim noksanlıklar : 
a) Millî Birlik Komitesi üyelerinin aylık ödeneklerini almamaları ile Temsilciler* üyelerinin 

158 ve 159 sayılı^ kanunlar gereğince gerek aded ve gerekse aylık ödenek miktarlariyle yolluklar 
nektarlarının indirilmesinden ve 1961 yılı içerisinde yapılması takarrür eden % 20 zammın nazarı 
itibara, alınmamasından ileri geldiği görülmüştür. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetler bölümü ile kon
gre, konferans, tören ve ziyaretler bölümüne mevzu ödenek 1960 malî yılma nazaran 1 427 244 
lira noksaniyle 236 634 lira olarak tesbit edilmiştir. Noksanlık 1961 yılı içerisinde bu husus'a ait 
bir karara varılmış olmasındandır. 

Tesbit olunan fazlalıklar ise : 
Iüra 

4 123 797 Maaş, ücret ve emekli aidatı, 
5 943 192 Yönetim giderleri ve daire hizmetleri 
4 242 851 Yatırımlar, 

371 000 Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri, 

Yukardaki rakamların incelenmesinden de anlaşılacağı üzere maaş, ücret ve emekli aidatmdaki 
artışın 231 sayılı Teşkilât Kanunu ile memur ve yeni Meclis binasındaki hizmetlerin fazlalığı se
bebiyle ücretli kadroların yeniden alınması; 1961 malî yılı içerisinde maaş ve ücretlere Hükümetçe; 
% 20 zain yapılması gibi sebeplerden ileri geldiği görülmüştür. 

Yönetim giderleriyle daire hizmetlerindeki artış ise yeni Meclis binasına nakledilmiş olmasın
dan tahassül etmiştir. 

Şöyle ki : 
450 bin metre karelik bir sahayı işgal eden muazzam binanın tenvir, teshin ve bakımı ile 

ilgili masrafları ve henüz halî arazi halinde bulunan bahçenin yeniden tanzimi ile 3050 sayılı Ka
nun gereğince sabık milletvekillerinin müstahak olmadıkları Haziran 1960, Şubat 1961 aylarına 
ait çeklerinin daha evvelden kırdırılmalan neticesinde hâsıl olan Ziraat Bankası borçlarından ileri 
geldiği görülmüştür. 

Yatırımlara gelince : 
îstanbultâa bulunan ve birer millî âbide olan Saray, Köşk ve Kasırların ilâvesi ve harabiye-

tini önlemek zarureti göz önünde bulundurulmak mecburiyeti sebebiyle evvelce on senelik bir ona
rım programı yapılmış ise de, sabık Riyaset Divanı bu programa riayet etmiyerek her yıl bütçe 
ile alman ödeneklerin iptal edildiği tesbit olunmuştur. Bu sebeple Millî âbidelerin 1961 malî yılı 
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içerisinde onarımı zaruri olan kısımların ele alınmasına katı ihtiyacolduğu anlaşılmıştır. Bunun 
için 50, 51 sayılı kanunlar gereğince tasarrufa imkân görülememiş ve 1961 malî yılı bütçesindeki 
4 242 851 liralık artışın yerinde olduğu kanaatine varılmıştır. 

Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri : 
Yeni Meclis binasında mevcut teknik cihazlara ait yedek parçaların hariçten satmalmması ve 

Meclis memur ve hizmetlilerinin gece geç vakitlerde ikametgâhlarına gitmelerini ve zamanında 
mesai başında bulunmalarını temin etmek amaciyle alınması istenilen üç aded otobüs bedelinden 
ileri geldiği müşahede olunmuştur. 

Temenni ve teklifim : 
Tarafımdan incelenen Kurucu Meclis 1961 bütçesi yeni Meclis binasına intikal sebebiyle müs

tahdem kadroları ve daire yönetim masraflarına mevzu ödenekler eska bütçelerle kıyas imkâm 
görülemediğinden tahminî olarak konulmuştur. 

Bâzı masraflar noksan gelebileceği gibi fazla da alınmış olabilir. Bu itibarla tatbikine âzami 
tasarrufa riayet edilmesi şayanı tavsiyedir. 

Bu arada : 
1961 senesi içinde (D) cetveline dâhil hizmetlilerden terfi sırası gelmiş bulunanlar hakkında 

prensip kararma varılarak umumi olarak terfilerin ya toptan kabulü veya bu sene için tasarruf 
mülâhazası ve Hükümetçe yapılan % 35 zam nazara alınarak gelecek seneye tehirinin komisyon
ca bir karara bağlanması, 

301 nci büro giderleri faslının; 20 nci Meclis döşemesi maddesine mevzu ve geçen seneye na
zaran 295 bin lira fazlalıkla 325 bin lira tahsisatın 225 bin liraya indirilmesi, 

31 nci Meclis demirbaş maddesine mevzu ve geçe(n seneye nazaran 341 bin lira fazlalık arz 
eden tahsisatın da 100 bin lira tenzili ile 276 bin liraya indirilmesi, 

41 nci Meclis öteberi giderleri faslındaki 400 bin liranın da 150 bin lira tasarrufla 250 bin lira
ya indirilmesi, 

302 nci Millî Saraylar büro giderleri faslının; 20 nci döşeme maddesine mevzu 150 bin liranın 
75 bin lira tasarrufla 75 bin liraya indirilmesi, 

30 ncu demirbaş maddesine mevzu tahsisatın da 50 bin lira tenzili ile 35 bin liraya indirilme
sinin uygun olacağı, 

476 nci steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar faslına mevzu 50 bin lira tahsisatm, 
8 bin lira fazla olarak konmuş olduğu yapılan inceleme sonunda anlaşılmış olduğundan bu mik
tarın tenzili ile 42 bin lira olarak düzeltilmesi, 

601 nci çeşitli yardımlar faslına mevzu 60 bin lira tahsisatın geçen seneye nazaran 10 bin lira 
fazlalıkla 50 bin liraya indirilmesinin yerinde olacağı mülâhazasiyle Kurucu Meclis bütçesinin ka
bulünü Yüksek Komisyonun tetkik ve takdirlerine arz ederim. 

Ersü Vehbi 
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B. 

101 

102 
103 

201 

t 

202 

M. 

11 
12 
13 

20 

11 
12 

11 
12 

13 
21 
22 

11 
12 

ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Ödenekler 
Başkan ödeneği 
Üye ödeneği 
Büyük Millet Meclisi üyeleri 
ödeneği 
Başkanlık Divanı tazminatı 

Bölüm toplamı 

Denetçi ücreti 
Üye yollukları 
Kurucu Meclis 
Büyük Millet Meclisi üyeleri 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Meclis memurları aylığı 
Millî Saraylar memurları 
aylığı 
Meclis Muhafız Birliği aylığı 
Meclis memurları açık aylığı 
Millî Saraylar memurları açık 
aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Meclis hizmetlileri ücreti 
Millî Saraylar hizemtlileri 
ücreti 

1060 
' yılı 
ödeneği 
Lira 

18 000 
23 385 600 

0 
29 070 

23 432 670 

2 030 

11 692 800 
0 

11 692 800 

35 127 500 

1 461 000 

118 200 
148 152 

1 

1 

1 727 354 

1 T603 200 

897 600 

1961 yıl 
Kıya&et Diva

nınca istenen 
* Lira 

12 000 
6 600 000 

0 
14 400 

6 626 400 

1 

4 291 200 
0 

4 291 200 

10 917 601 

2 388 010 

137 520 
220 828 

1 

1 

2 746 360 

3 197 .160 

1 078 560 

a için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

12 000 
6 600 000 

1 492 949 
14 400 

8 119 349 

1 

4 291 200 
1 000 000 

5 291 200 

13 410 550 

2 388 010 

137 520 
220 828 

1 

1 

2 746 360 

3 197 160 

1 078 560 

Bölüm toplamı 2 500 800 4 275 720 4 275 720 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti -
11 Meclis geçici hizmetlileri ücreti 
12 Millî Saraylar geçici hizmetli

leri ücreti 
13 Yeni Meclis binası geçici hiz

metlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka ha'klar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Meclis memurları çocuk zammı 
12 Millî Saraylar memurlar! 

çocuk zammı 
13 Meclis Muhafız Birliği çocuk 

zammı 
21 Meclis memurları doğum 

yardımı 
22 Millî Saraylar memurları 

doğum yardımı* 
23 Meclis Muhafız Birliği doğum 

yardımı 
31 Meclis memurları ölüm 

yardımı 
32 Millî Saraylar memurları 

ölüm yardımı 
33 Meclis Muhafız Birliği ölüm 

yardımı 

Bölüm toplamı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

1960 1961 yılı için 
yılı Hiyaset Diva- * Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

124 100 811 080 811 080 

433 800 471 250 471 250 

447 120 

1 005 020 1 282 330 1 282 330 

28 000 

1 400 

2 160 

2 600 

1 000 

1 000 

6 000 

2 000 

2 000 

,35 000 

1 750 

2 700 

3 200 

1 200 

1 200 

7 650 

2 250 

2 250 

35 000 

1750' 

2 700 

3 200. 

1 200 

1 200 

7 650 

2 250 

2 250 

46 160 57 200 57 200 

1 1 1 

463 693 659 204 659 204 
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B. M. 

10 

21 

22 

ödeneğin çeşidi 

Fazla çalışma haklan 
5509 sayılı Kanun gereğince 
Meclis memur ve hizmetlilerine 
verilecek fazla çalışma hakları 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 
Meclis teknik personeli ile Ba
sımevi personeline verilecek 
fazla mesai ücreti 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Kiyaset Diva- Komisyonca 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

247 250 

200 000 

466 140 

165 320 

466 140 

150 000 

Bölüm toplamı 447 250 631 460 616 140 

212 

213 

214 

219 

231 

301 

4367 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile- « 
cek er tayın bedeli 22 200 22 200 22 200 
6341 sayılı Kanunla doktora 
ödenecek ihtisas tahsisatı 6 000 6 000 6 000 
6565 sayılı Kanun gereğince 
emniyet memurlarına verile
cek fazla mesai ücreti 33 300 33 300 33 300 
6885 ve 231 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek tazminat 173 400 804 000 804 000 
182 sayılı Kanunla subaylara 
verilecek hizmet eri tazminatı 31 200 31 200 

11 
12 

20 
31 
32 

41 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Meclis kırtasiyesi 
Meclis Muhafız Birliği 
kırtasiyesi 
Meclis döşemesi 
Meclis demirbaşı , 
Meclis Muhafız Birliği 
demirbaşı 
Meclis öteberi giderleri 

6 425 178 

" " * 

40 000 

450 
30 000 
35 000 

5 000 
50 000 

— * • — — 

10 533 655 

. 

60 000 

2 000 
325 000 
376 000 

10 000 
400 000 

10 533 655 

60.000 

2 000 
225 000 
276 000 

10 000 
265 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

f ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Riyaset Diva- Komisyonca 

mnca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

42 Meclis Muhafız Birliği öteberi 
giderleri 5 500 15 000 15 000 

43 Meclis şehir suyu giderleri 65 000 250 000 250 000 
51 Meclis aydınlatma ve havalan

dırma giderleri 80 000 850 000 850 000 
52 Meclis- Muhafız Birliği aydın

latma giderleri 1 800 1 - 1 
61 Meclis ısıtma ve yakacak 

giderleri 80 000 495 000 495 000 
62 Meclis Muhafız Birliği ısıtma 

ve yakacak giderleri 6 666 1 1 
90 Cenaze töreni giderleri 8 000 1 1 

Bölüm toplamı 407 416 2 783 003 2 448 003 

302 Millî saraylar büro giderleri 
. 10 Kırtasiye 2 500 2 500 2 500 
20 Döşeme 150 000 150 000 75 000 
30 Demirbaş 30 000 85 000 35 000 
41 öteberi giderleri 30 000 30 000 30 000 
43 Şehir suyu giderleri 40 000 40 000 40 000 
50 Aydınlatma giderleri 25 000 30 000 30 000 
60 Isıtma ve yakacak giderleri 30 000 30 000 30 000 
80 Hizmetlilerin yiyecek 

giderleri 120 791 122 895 122 895 
*i_ 

Bölüm toplamı 428 291 490 395 365 395 

304 Posta, telgraf Ve telefon ücret 
ve giderleri 

J 11 Meclis posta ve telgraf l 
ücretleri 13 000 20 000 20 000 

12 Millî Saraylar posta ve telgraf 
ücretleri- 230 230 230 

13 Meclis Muhafız Birliği posta 
ve telgraf ücretleri 450 3 000 3 000 

21 Meclis telefon giderleri 140 000 ' 365 000 365 000 
22 Millî Saraylar telefon 

giderleri 50 000 30 000 30 000 
Bölüm toplamı 183 680 418 230 418 230 
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« 

E. M. 

306 
11 

12 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Meclis hizmetlileriyle emniyet 
memurlarına verilecek giyecek 
giderleri 
Millî Saraylar hizmetlileri 
giyecek giderleri 

1960 
• yıh 
ödeneği 
Lira 

220 000 

125 285 

1961 yılı için 
Riyaset: Diva- Komisyonca 

mnea istenen kabul edilen 
Lira Lira 

307 Yolluklar 
11 Meclis memur ve hizmetlileri 

sürekli görev yolluğu 
12 Millî Saraylar memur ve hiz

metlileri sürekli görev yolluğu 
13 Meclis Koruyucu Birliği sürek

li görev yolluğu 
21 Meclis memur ve hizmetlileri 

sürekli görev yolluğu 
22 Millî Saraylar memur ve hiz

metlileri sürekli görev yolluğu 
23 Meclis Koruyucu Birliği sürek

li görev yolluğu 
90 5408 sayılı Kanun gereğince 

Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu üvelerine verilecek 
yolluklar ' 11 250 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

295 193 295 193 

140 298 140 298 

Bölüm toplamı 345 985 435 491 435 491 

3 750 

1 250 

3 125 

12 500 

10 000 

4 000 

7 000 

1 250 

3 500 

20 000 

10 000 

10 000 

7 000 

1 250 

3 500 

20 000 

10 000 

10 000 

Bölüm toplamı 45 875 51 751 51 751 

11 
12 

309 
11 

12 

Meclis memurları 
Millî Saraylar memurları 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Başkanlık otomobili işletme 
giderleri 
Başkanlık otomobili onarma 
giderleri 

15 000 
2 500 

17 500 

10 000 

6 000 

20 000 
2 500 

22 500 

10 000 

15 000 

20 000 
2 500 

22 500 

10 000 

15 000 
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403 

404 

B. 

v 

-

401 
402 

M. 

41 
42 

43 

Ödeneğin, çeşidi 

Başka taşıt giderleri 
Meclis Koruvııeıı Birliği taşıt 
giderleri 

* Millî saraylar taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi işletme giderleri 
Bahçe giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

35 000 

5 000 
1 

56 000 

1 484 747 

200 000 

1961 yi 
Riyaset Diva

nınca istenen 
Lira 

200 000 

6 000 
5 000 

236 000 

4 437 370 

\ 

400000 

lı ıçm 
Konıi&yonca 
kahul edilen 

Lira 

35 000 

6 000 
5 000 

71 000 

3 812 370 

• 

400 000 

11 Meclis bahçesi giderleri 
12 Millî Saraylar bahçesi 

giderleri 
13 tşçi ücretleri 

Bölüm toplamı 

Başkanlık temsil giderleri ve 
' başkanlık konutu 

6 000 

7 500 
1 

13 500 

100 000 

7 500 
100 000 

207 500 

100 000 

7 500 
100 000 

207 500 

10 
30 

10 
20 
30 
40 

Temsil giderleri 
Konut giderleri 

Bölüm toplamı 

Meclis koruvucu Birliği gider
leri 
Tayinat 
Giyecekler 
Erlerin nakliye ücreti 
Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 

Bölüm toplamı 

40 000 
30 000 

70 000 

356 710 
94 650 
3 000 
1 500 

455 860 

40 000 
1 " 

40 001 

574 496 
203 518 

6 000 
3 000 

787 014 

40 000 
1 

40 001 

574 496 
203 518 

6 000 
3 000 

787 014 

451 Yayın giderleri 
10 Satmalma ve abone 50 000 50 000 150 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 

75 000 

1961 yılı için 
Riyaset Diva- Komisyonca 

mnea istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 000 

75 000 

25 000 

* 175 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetleri 

453 Ahdî münasebetler 
21 Avrupa Konseyi Assamble ve 

Komisyonlarına iştirak ede
ceklerin yollukları 500 000 1 1 

22 Balkan îstişari Meclisine işti
rak edeceklerin vollukları 1 1 1 

23 NATO Memleketleri Parlâ
mentoları Birliği assamble ve 
komisyonlarına iştirak edecek
lerin vollukları 125 000 1 1 

Bölüm toplamı 625 001 

453/A İştirakler 
11 Parlâmentolararası Birliği 

Türk Grupunun Birliğe iştirak 
hissesi ' ' " 10 000 10 000 10 000 

21 Parlâmentolararası Birliği 
Türk Grupunun Birlik konfe
rans ve komisyonlarına iştirak 
edeceklerin yollukları 375 000 50 000 50 000 

0 Avrupa Parlâmentolar Birliği 
Türk Grupunun Birliğe iştirak 
hissesi 1 1 0 

0 Avrupa Parlamentolar Birliği 
Türk Grupunun Birlik konfe
rans ve komisyonlarına iştirak 
edeceklerin yollukları 1 1 0 

0 Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunun Birli
ğe iştirak hissesi 9 625 9 625 0 

0 Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Türk Grupunun Birlik 
konferans ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 17 750 1 0 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

24 NATO memleketleri Parlâmen
tolar Birliği iştirak hissesi 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

tafhsü'satı 
Lira 

17 000 

430 377 

1961 yılı için 
Riyaset Diva- Komisyonca 
nmoa istenen kalbul edilen 

Lira Lira 

17 000 

86 628 

17 000 

77 000 

453/B Kongre, konferans, tören ve 
ziyaretler 

21 Türkiye Büyük Millet Mecli- . " 
sinin davet edildiği milletler
arası kongre, konferans ve 
bunların komisyonlarına işti
rak edeceklerin yollukları 1 1 1 

22 Türkiye Büyük Millet Meclisi-, 
nin diğer memleketlere yapa
cağı ziyaret, tören ve dostluk 
temaslarına katılacakların vol-
hıkları 300 000 50 000 50 000 

456 
465 

476 

Bölüm toplamı 300 001 50 001 50 001 

453/C Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetlerinin ge
rektirdiği büro giderleri 8 498 1 1 

0 Türkiye'de toplanacak olan 
Parlâmentolararası Turizm 
Birliği Konferansının gerek
tirdiği her çeşit giderler 1 1 0 

453/E Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin davetlisi olarak memleke
timize gelecek ecnebi misafir
lerin her çeşit ağırlama gider
leri 300 000 100 000 100 000 

454 Sigorta giderleri 
Meclis 
Millî saraylar 

Bölüm toplamı 

Düşünülmiyen giderler 
Meclis tahkikatı genel gider
leri 
Steno kursunun gerektirdiği 
her çeşit giderler 

1 165 
40,000 

41 165 

2 000 

50 000 

35 000 

1 165 
40 000 

41 165 

2 000 

280 000 

50 000 

1 165 
40 000 

41 165 

2 000 

280 000 

42 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Riya&et- Diva- Komisyonca 

nınea istenen kabul edilen 
Lira Lira 

501 
502 

505 
506 

0 
653 

Yeni Meclis binasının gerek
tirdiği giderler (Asansör bakı
mı için) ' 17 350 

Dördüncü kısım toplamı 2 623 754 

15 000 O 

2 134 314 2 201 685 

Beşinci 'kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 1956 - 1959 yıllan borçlan 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Karşılıksız borçlar 
3050 sayılı Kanunla Ziraat 
Bankasına yapılacak ödeme 

Beşinci kısım toplamı 

AUMICI kınım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 
Meclis Memur ve Hizmetlile
ri Biriktirme ve Yardım San
dığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 

500 

1 
1 

4 000 

20 000 
1 

2 

20 000 

20 001 

225 000 

40 000 60 000 

4 000 

20 000 
1 

20 001 

225 000 

1 2 000 000 2 000 000 

20 502 2 249 001 2 249 001 

0 

üzere) 

Altıncı kısmı toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşinci kısmı toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

60 000 

100 000 

35 127 500 
•6 425 178 
1 484 747 
2 623 754 

20 502 
100 000 

45 781 681 

95 000 

155 000 

10 917 601 
10 548 975 
4 437 370 
2 134 314 
2 249 001 

155 000 

30 442 261 

95 000 

95 000 

13 410 550 
10 533 655 

3 812 370 
2 201 6a5 
2 249 001 

95 000 

32 302 261 
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B. 

701 

M. 

10 
20 
0 

ödeneğin çeşidi 

YaUtımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Meclis binası 
Millî saraylar 
Meclis Muhafız Birliği binası 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

• 

30 000 
4 407 888 

4 000 

4 441 888 

1961 yılı için 
Kiyaset Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Lira 

100 000 
5 456 739 

1-

5 556 739 

Lira 

* 

100 000 
3 956,739 

0 

4 056 739 

751 

0 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalmacak alet ve malzeme
ler 

11 Basımevine alınacak makiııa-
3 ar bedeli 

12 Saraylarda yeniden tesis olu
nacak elektrik ve telefon te
sisleri giderleri 

0 Satınalmacak bir aded kamyon 
bedeli 

17 Meclis binası için ecnebi mem
leketlerden ithal olunacak mal
zeme bedeli 

Bölüm toplamı 

3827 sayılı Kanun gereğince 
alınacak taşıtlar (Meclîs Reisi 
için alınacak otomobil) 
237 sayılı Kanun gereğince alı
nacak taşıtlar (Üç aded otobüs 
bedeli) 

350 000 

452 920 

60 000 

1 

862 920 

115 000 

150 000 

200 000 

704 000 

150 000 

354 000 354 000 

1 0 

200 000 

704 000 

Yatırımlar toplamı 5 419 808 

360 000 0 

6 620 739 4 760 739 
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Rapor 

2 . 2 . 1961 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1961 yılı bütçe teklifi tetkik edildi : 
Birinci kısım 
Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı : 
1. Riyaseti Cumhur Dairesi teşkilât ve vazifeleri, 2180 sayılı Kanun ve ekleriyle tâyin ve tes-

bit edilmiştir. Dairenin kuruluş gayesi, doğrudan doğruya Devlet Reisinin resmî ve hususi hizmet
lerinin ifası içindir. Bu hizmetler resmî işler, koruma ve teşrifatçılık, sağlık ve idari işlerdir. 

2. Riyaseti Cumhur Dairesinin teşkilât Kanunu 1933 tarihli olup sonradan da pek az tadil 
görmüştür. Her yıl bütçelerine ücretli kadrolar 'konularak bâzı maaşlı hizmetler ücretle ifa edile-
gelmiştir. Teşkilât Kanunu esas itibariyle hizmet gayesinin tahakkukuna kifayet etmekte ise 
de yeniden ele alınıp günün icaplarına göre ıslah, ikmal ve tadili daha münaslibolur. 

İkinci kısım 
Hizmetin inkişaf seyri : 
Riyaseti Cumhur Dairesinin ifa. ettiği vazifelerin inkişafı : Diğer devlet dairelerindeki iş hac

minin artimasiyle muvazi olarak Riyaseti Cumhur Dairesi işlerinin de aynı ölçüde artması düşünü
lemezce de, gerek memleket dâhilinde demokratik hayatın gelişmesi, gerekse beynelmilel temas
ların artmış bulunması itibariyle Riyaseti Cumhur Dairesinin işlerinin de bir programa tâbi ol
maksızın artacağı tabiîdir. 

Üçüncü kısım 
Yatırımlar : 
Riyaseti Cumhur Dairesi bütçesinin yatırımlar kısmında, yapı onarımı ve küçük yapılar terti

binde görülen tahsisat ancak, bakım ve tamir işlerinde istimal edilmek üzere konulmuştur. 
Dördüncü kısım, 
Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
1. Cari yıl bütçesinin bütün tertiplerine alman tahsisattan 27 Mayıs 1960 tarihinden bakiyele

rinin sarfında âzami tasarruf zihniyeti ile hareket edilmiştir. 
2. Tahsisatın son kullanılış durumu da tama miyle tasarruf zihniyetinin hâkimiyeti ile devam 

etmektedir. 
3. Kadrolarda münhaller mevcuttur. Fakat bu hizmetlerin bir kısmı karşılıksız olarak (Maaş 

almaksızın) ifa edilmekte bulunduğu cihetle hizmet aksamamaktadır. 
4. 1960 yılında ek ödenek alınmamıştır. Yu'kardaki maddelerde de arz edildiği üze-re 1960 

yılı bütçesinin 27 Mayıstan sonraki tatbikatında tasarruf esası üzerinde hassasiyetle durulmuş
tur. Bunun neticesi olarak 50 sayılı Kanunla 200 000 lira mevkuf tutulmak suretiyle tasarruf edil
dikten ve geçen yıllardan devam edegelen borçlar da tasfiye edildikten sonra, sene sonunda bir
çok tertiplerden tahsisat bakiyesi artırılmak suretiyle de ayrıca tasarruf sağlanmış bulunacağı gö
rülmektedir. 

Beşinci kısım 
Yenli bütçe teklifiyle alâkalı tetkikler : 
1. Bütçeye konulan tahsisatlar tamamiyle her hizmetin karşılığı olarak konulmuştur. Bu key

fiyet geçen sene bütçesinin tatbikatında gaye dışı 'bir aktarmanın yapılmamış olması ile sabittir. 
2. Yapı onarımı tertibine konulan tahsisat mevcut binaların normal tamir ve bakımı için ko

nulmuş olup, plân ve projeye müstenit bir yapı ve tamir düşünülmemektedir. 
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3. Maaş tertibine konulan tahsisat, mevcut kadrolara, 2180 ve 4598 sayılı Kanunlardan isti

fade ederek kadronun üstünde maaş alan memurların maaş durumlarına göre konulmuştur. Açık 
maaşı tertibine 1,-— lira tahsisat konulmuş olup lüzumu halinde memurlar maaşı tertibinden sağ
lanacak tasarruf attan aktarma yapılacaktır. Kadrosuz istihdam yoktur. Teklif edilen bütçenin 
(D) cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Riyaseti Cumhur Dairesi personelinin büyük kıs
mını ücretli grupu teşkil etmektedir. Bu hizmetli kadroları sanatkârlar, aşçılar, şoförler, bahçı
vanlar, hademeler, garsonlar, çamaşırcılar ve yardımcı gruplarından ibarettir. Bu gruplar içinde 
sayıHmıyan ve (D) cetveli ücret kadrolarında görülen memur durumunda bulunan kadrolar hariç 
diğer ücret kadroları maaş ve aded itibariyle hizmetle ahenkli bulunmaktadır. 

4. Riyaseti Cumhur Dairesi 1961 yılı bütçesi âzami tasarruf zihniyeti ile hareket edilerek dü
zenlenmiştir. 

5. Riyaseti Cumhur Dairesi maaşlı kadrolarının hepsi faaldir, (L) cetveline * alınmış kadro 
yoktur, • 

6. 1961 yılı için teklif edilen (D) cetveli kadrolarından aded itibariyle hizmeti aksatmadan 
tensikat yapılmış olup hiç ücret artışı yapılmam ıştır. İki kadronun unvanı gördükleri iş ile uygun 
olarak değiştirilmiştir. 

7. 1960 yılı geçici hizmetliler kadrolarından bir aded arşiv memurluğu ile bir aded memur 
kadrosu alıkonularak diğer beş kadrosunun istim aline lüzum göriümiyerek 1961 yılı bütçe teklifine 
dâhil edilmemiştir. 

8. Mefruşat ve demirbaş için talebedilen tahsisat mevcut ,eşyanın bakım ve tamirine yetebile
cek miktarda teklif edilmiş olup 1961, yılında eşya mubayaası düşünülım'emektedir. Geçen sene 
tatbikatı da böyle olduğu cihetle ne cari sene için' ne de gelecek sene için bu tertipten bir sarf 
baihis mevzuu değildir. 

9. Daire hizmetlerine ayrılan tahsisatla Riyaiseti Cumhur Köşkü bahçesinin bakımı, ağaçlan
ması, sulanması ve işçi masrafları için sarfiyat yapılacaktır. 

10. Riyaseti Cumhur Dairesinde mevcut otomobillerden 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra fazla 
görülenler Maliye Vekâletince satılmış, elde aneiak hizmetin zaruri kıldığı müktarda otomobil 
bırakılmıştır. Kalan otomobillerin mevcudu, ve hizmet yerleri hakkında bir liste eklidir. 

11. Yayın masrafları tertibine konulan tahsisatla günlük gazete ve dergilerle lüzumlu neşri
yat satmalmacak ve cilt. masrafı yapılacaktır. Cari sene tatMkatı da böyle olmuştur. 

Netice itibariyle, Riyaseti Cumhur Dairesi 1961 yılı bütçesi üstün bir tasarruf düşüncesiyle ha
sırlanmış olup israfa kapı açacak hiçbir tertibi görülememiştir. 

Talebedilen bu tahsisatlarla hizım'etin aksamadan ifa edilebilmesi temennimizdir. 
Keyfiyeti arz eder, bütçenin kabulünü rica ederiz. 

Raportörler 
Ersü Vehbi 
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M. Ödeneğin 

11 -

Çeşidi 

- Cumhur Başkanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı 
.Riyaset Diva

nınca istenen 
Lira 

ı için 
Komisyonca 
kabııl edilen 

Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği 
213 Yaverlik ve başdoktor ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

101 

201 

202 
203 

10 
20 

Cumhurbaşkanı ödeneği 

Birinci kışım toplamı 
• 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 

150 000 

150 000 

260 230 
1 

260 231 

676 000 
55 240 

150 000 

150 000 

312 200 
1 

312 201 

662 000 
12 000 

150 000 

150 000 

312 200 
1 

312 201 

662 000 
12 000 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı 3 000 3 000 3 000 
20 Doğum yardımı 1 000 1 000 1 000 
30 Ölüm yardımı . 4 000 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 8 000 8 000 8 000 

60 854 
6 000 

21 600 

L 087 925 

62 194 
6 000 

21 600 

1 083 995 

62 194 
6 000 

21 600 

1 083 995 
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1960 1961 yılı için -
yılı Riyaset Diva- . Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma ve havagazı 
Memur ve hizmetliler yiyecek 
giderleriyle, yiyecekle ilgili 
diğer giderler 

Bölüm toplamı 

15 000 
80 000 
25 000 
80 000 

142 000 
160 000 

200 000 

702 000 

10 000 
5 000 
5 000 

30 000 
86 000 

150 000 

120 000 

406 000 

10 000 
5 000 
5 000 

30 000 
86 000 

150 000 

120 000 

406 000 

304 , Haberleşme 225 000 90 000 90 000 
306 Giyecekler 60 000 50 000 50 000 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 1 1 1 
20 Muvakkat vazife harcırahı 75 000 25 000 25 000 
30 6245 sayılı Kanunun ikinci 

maddesine göre Cumhurbaşka
nının yurt içi seyahat gider
leri ? 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 75 001 45 001 45 001 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
giderleri ve harcırahları 10 000 5 000 5 000 

309 Taşıt giderleri 
11 İşletme giderleri 
12 Onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

125 000 
45 000 

170 000 

1 242 001 

50 000 
20 000 

* 70 000 

666 001 

50 000 
20 000 

70 000 

666 001 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Riyaset Diva- Komisyonca 
nmca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Dördüncü hısım. - Daire 
hizmetleri 

402 Bahçe, su ve işçi giderleri 
11 Bahçe giderleri 
12 Su giderleri 
13 îşçi giderleri 

403 
451 

30 000 
70 000 

100 000 

Bölüm toplamı 200 000 

Misafir ağırlama giderleri 1 
Yayın giderleri 

10 Satmalına ve abone 10 000 
20 Başka her çeşit giderler 5 000 

Bölüm toplamı 15 000 

Dördüncü kısım toplamı 215 000 

10 000 
50 000 

100 000 

160 000 

20 000 

10 000 
2 000 

12 000 

192 000 

10 000 
50 000 

100 000 

160 000 

20 000 

10 000 
2 000 

12 000 

192 000 

501 

502 

503 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
Karşılıksız borçlar 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Çeşitli yardımlar 15 000 

' Altıncı kısım toplamı 15 000 

3 000 

3 000 

3 000 

3 000 
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ödeneğin çeşidi 

• Cumhur Başkanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 
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1961 yılı için 

Riyaset Diva- Komisyonca 
nınea istenen kabul edilen 

Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısmı toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

150 000 
1 087 925 
1 242 001 

215 000 
2 

15 000 

150 000 
1 083 995 

666 001 
192 000 

3 
3 000 

* 150 000 
1 083 995 

666 001 
192 000 

3 
3 000 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

i Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

I I - Satuıalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar 

Yatırımlar toplamı 

2 709 928 

30 000 

1 

30 001 

2 094 999 

20 000 

1 

20 001 

2 094 999 

20 000 

1 

20 001 
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Rapor 
3 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Sayı§tay Başkanlığının 1961 yılı bütçesi ve bu münasebetle faaliyetleri üzerinde yapılan ince
leme sonucu aşağıda arz edilmiştir : 

1. Sayıştayın vazifesi : 
27 Mayıs 1960 inkılâbından sonra 12 . 6 . 1960 tarihinde yürürlüğe 'giren 1 sayılı Kanunla 

hükmü mahfuz tutulmuş (bulunan 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun 100 neü maddesi hük
müne göre, teşriî organa bağlı olarak, «Devletin gelir ve giderleriyle mallarını ve hesaplarını 
onun adına kontrol ve Devlet mallarını ellerinde bulunduran ve harcıyan ve muhafaza edenlerin 
hesaplarını tetkik ve muhakeme»» etmektir. 

2. Kontrolün şumulu : 
Sayıştay 'başlangıçta, sadece Devletin umumi bütçeye dâhil daireleriyle katma bütçeli idare 

ve teşekküllerinin varidat, masraf ve mallarını değil «Devlet geliri» mefhumuna dâhil her tür-
' lü sermaye ve kıymetleri 'de teşriî 'organ namına murakabe etmek vazifesiyle mükellef iken 1938 

yılında yürürlüğe giren 17 . 6 . 1938 tarittıli ve 3460 sayılı Kanun, Devlet sermayesiyle kuru
lan ve İktisadi Devlet Teşekkülleri diye adlandırılan müesseseler için özel (bir murakabe siste
mi vaz'etmiş ve 26 ncı maddesiyle de mezkûr kanuna tabi müesseselerin Muhasebei Umumiye, 
Artırma, eksiltme ve ihale kanunlariyle Sayıştay murakabesine tâbi (bulunmadıkları hükmünü vaz' 
ve tesis eylemiştir. 

Bu tarihten sonra, gerek Devlet tarafından kurulan idare ve müesseselerin ve gerekse özel ka
n/unlarla teşkil edilen ticari ve iktisadi mahiyetteki' teşekkül ve müesseselerin kuruluş kanunlarında, 
böyle »istisnai hükümlere geniş ölçüde yer verilmiş olduğu gibi, bunlar için çeşitli murakabe sistem
leri ihdas edilmiş bulunmaktadır. Bu sistemin sakatlığı Millî Birlik Komıitesince derhal fark edilmiş 
ve 17 . 6 . 1960 tarihli ve 23 sayılı Kanunun 1 ıuci maddesinin (a, b, c) fıkralarında sayılan teşekkül 
ve müesseselerin murakaibesi aynı kanunun 10 ncu maddesiyle teşriî organ başkanlığına bağlanan 
Umumi Murakabe Heyetinin kontrol ve murakabesine tâbi tutulmuştur. 

27 Mayıs inkılâbından evvel iktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseselerinin Bıaşbakanlılk Umumi 
Murakabe Heyetine ve sair murakabe sistemlerinle bağlı bulunmasının meydana getirdiği malî mura
kabe düzenindeki perişanlık bilindiği gibi, bu teşekkül ve müesseselerini 7,5 milyar Türk lirasını 'aşan 
borçlarının birkaç ay evvel 154 No. lu ve 13 . 12 . 1960 tarihli Kanunla konsolide edilme mecburiye
tiyle Hazineyi uzun yıllar devam edecek olan bir yük altında bırakmıştır. 

Diğer taraftan Sayıştayca sadece Devletin umumi bütçeye dâhil daireleri ile katma bütçeli idare 
ve teşekküllerine ait Devlet geliri üzerinde yaptığı murakabe de, kanuni mevzuatına göre, şekli bir 
kontroldan ileri gidememektedir. Buma göre sarf evrakı noksansız ve mevzuata uygun olan bir mas
rafın, verimliliği üzerinde ayrıca bir kontrol yapılamamaktadır. 

S. Geçen yıl faaliyeti : 
1960 yılı içerisinde Umumi Muvazenenin ve mülhak bütçeli dairelerin 1958 yılma ait hesabı kati

leri bitirilmiştir. Elde edilen bilgiye göre Sayıştayın tetkik ve murakabesine tâbi : 
1 718 Nakit muhasipliği (Umumi ve mülhak bütçe) 
1 524 Ayniyat muhasipliği 

67 özel idare * 
990 Belediye . 

1 057 özel idare ve belediye ayniyatı olmak üzere 

5 356 aded muhasiplik mevcuttur, 
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Bunlardan 812 nakit muhasipliğinin (Mevcudun % 47 si), 1 062 ayniyat muhasipliğinin (Mev
cudun % 69 u) , 41 özel idarenin (Mevcudun % 61 i) ve 213 belediyenin (Mevcudun % 22 si) 
1959 malî yılma ait hesaplarının 1960 yılı içinde kontrolleri yapılmıştır, özel idare ve belediye 
ayniyatı hiç kontrol edilememiştir. Taşraya gönderilen 114 ayniyat murakıp ve muavini ile 3 ay
da ve 166 nalkit .murakıbı ile 4,5 ayda yapılan bu tetkikler, bu sahada merkezde ve taşrada yapıl
ması gerekli telkmil iş hacminin 2/3 ünü teşkil etmektedir. Seneden seneye artan iş hacmi sebebi 
ile Sayıştaym kadro ve teşkilât durumunun yeniden ele alınması veya mevzuat ve formalitelerin
de basitlik ve sürat' sağlıyacak daha rasyonel bir sistemin tesisi lüzumu belirmektedir. 

4. 1961 bütçesi : , 
' Bütçe teklifinde yer almış bulunan tahsisat geçen yıla nazaran; * 

A / l Cetvelinde 1 558 685 
A/2 Cetvelinde 646 000 olmak üzere 

2 204 685 
liralık bir fazlalık ve 17 250 liralık da bir nok'sanlık göstermektedir. 203 ncü faslında merkez 
geçici hizmetlerinden 6 750 lira, 301 nci fasılda demirbaştan 10 000 lira ve 403 ncü temsil gider
lerinden 500 liralık ceman 17 250 liralık noksanlık yerinde bir tasarruf olarak görülmüştür. 

Buna mukabil bütçedeki geçen yıla nazaran mevcut fazlalığın; 

i 084 815 lirası memur maaşlarına yapılacak zam dolayısiyle maaşlarda ve Emekli Sandığına öde
necek fazlalık. 

24 455 lirası müstahdemlerin miat dolayısiyle beliren giyecek ihtiyacı fatzlası. 
300 000 Taşrada daha fazla tetkik sebebi ile artan yolluk. 
58 130 Memurların öğle yemeği için yardım olarak. 

1 467 400 liralık artış uygun görülmekte ise de diğer taraftan : 
41 285 lira satmalı nacak merkez taşıtları onarım ve işletme masrafı. 

371 000 lira memurlara öğle yemeği için yemekhane inşası ve demirbaştan yemek levazımatı alın
ması. 

200 000 lira yeniden satmalınacak otobüs bededeli olarak. 

612 285 liranın tasarruf edilebileceği kanaatine varılmıştır. 

5. Temenniler : 
a) Sayıştay murakabesinin «Devlet geliri» mefhumu içerisinde genişletilmesini sağlıyacak yeni 

bir mevzuatla mükellef kılınması; umumi bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idare ve teşekkülle
rin dışında kalan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve emsali müesseselerin iktisadi düzeni bozan durum
larını önleme imkânını sağlıyacaktır. 

-b) Sayıştayın şekli murakabesine verimliliğinde kontrolü bakımından yeni görevler eklenmesi; 
teşriî murakabenin geniş bir görüşle yapılmasını mümkün kılacak ve bilhassa bu murafcalbenenin ay
nı bütçeye yılı içerisinde yapılması ve nihayet mütaa'kıp yıl bütçe hazırlığından önce bitirilmesini sağ
lıyacak çalışma süratinin kazanılması halinde bir sonraki bütçenin hazırlanmasına müspet ve tahlil 
neticesine dayanan bir ışık tutulmuş olacaktır. 

c) " Yüksek Murakabe Heyetinin murakabesine bağlanan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve emsali 
müesseselerin Muıhasebei Umumiye Kanunu, Artırma - Eksiltme ve İhale Kanunu ve Sayıştay mura
kabesi dışında kalmış olmaları (a) fıkrasında tenkid edilmiş olmakla beraber, bu kanunların ve Sa
yıştayın mevcut mevzuatı da bu teşekkül ve müesseselerde bugünün şartlarına uygun bir sürat sağla
masına müsait değildir. Tekmil «Devlet geliri» üzerine geniş ve şümullü bir murakabe sisteminin ku
rulması için bu kanunlarda, ve Sayıştay mevzuatında günün icaplarına uygun değişikliğin yapılması 
lüzumlu mütalâa edilmektedir. 
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d) Sayıştaym, halen işgal etmökte olduğu binada çok sıkışık ve sağlık şartları çok bozuk bir halde 
bulunduğuna da işaret etmek lâzımdır, Muhtelif zamanlarda ve çeşitli inşa sistemleri ile yapılmış bu
lunan eklemelerden meydana gelen Sayıştay binasının, dış görünüşünün, kusursuzluğuna rağmen, hiz
mete yeter genişlikte olmadığı ve gösterdiği daimî arızalar sebebiyle mütemadi tamir ameliyesine 
de sahne olduğu görülmüştür. 

Teşriî Meclisin bir organı olması ve onunla vazife bakımından sıkı bir irtibatı bulunması se
bebi ile daimî temasını mümkün kılacak derecede yakınında bulunması zarureti, Sayıştay için 
yeni Meclis binası civarında bir bina yapılmasını ieabettirecek bir sebebolarak görülmektedir. 

Ancak bugün için; boşalan eski Meclise ait bina manzumesinden yakın olan birkaçının Sa-
yıştaya devri, gerek çok sıkışık olan çalışma odalarının daha elverişli bir halde tertiplenmesini 
ve gerekse personel için öğle yemeği yedirilecek bir düzenin sağlanmasını mümkün kılmak için 
<*ok zaruri ve lüzumlu görülmektedir. 

Yukardaki izahata göre Sayıştay Başkanlığı 1961 yılı bütçe teklifini yüksek tasviplerinize arz 
ederim. 

Bütçe Komisyonu Raportörü 
Millî Birlik Komitesi Üyesi 

Suphi Karaman 



B. 

201 

202 
20a 

. 

206 

207 

M. 

10 
20 

10 
20 
30 
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ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I. - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler 
ücreti' 

I I - Başka haklar 
4588 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar -
Çocuk zammı 
Boğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

4 032 200 
1 

4 032 201 

596 4P0 

10 800 

50 000 
6 000 

10 000 

66 000 

1 

n~-
1961 yüı için 

Riyaset Bira- Kamisyönoa 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

4 867 200 
1 

4 867 201 

738 800 

4050 

50 000 
6 000 

10 000 

66 000 

1 

4 867 200 
1 

4 867 201 

667 400 

4050 

50 000 
6 000 

10 000 

66 000 

1 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

219 6736 ve 7§4i sayılı Kanun ge
reğince verilecek ödenek 

220 Muhasebe makinaları servisin
de mesai saatleri haricinde ça
lıştırılacaklara verilecek ücret 

300 860 

1 189 800 

13 000 

408 275 860 000 

1 189 800 1 189 800 

13 000 13 000 

îkiîici kısım toplamı 6 209 062 7 287 127 7 167 452 
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M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi1 masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Başkanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

35 000 
5 000 

50 000 
30 000 
27 500 
53 000 

200 500 

1961 yılı için 
Riyaset Diva

nınca istenen 
Lira 

35 000 
50 000 
35 000 
30 000 
27 500 
53 000 

230 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

35 000 
5 000 

35 000 
30 000 
27 500 
53 000 

185 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 120 000 120 000 120 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
10 Posta ve telgraf ücretleri 40 000 40 000 40 000 
20 Telefon giderleri 20 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 60 000 55 000 55 000 

306 Giyecekler 25 000 49 455 40 000 
307 . Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 6 000 6 000 6 000 
20 Geçici görev yolluğu 4 000 4 000 4 000 
30 Hesap tetkiki maksadiyle taş

raya gönderilecek murakıp ve 
muavinlerin yolluğu 1 000 000 1 300 000 1 300 000 

40 Yabancı memleketler yolluğu 1 1 1 

Bölüm toplamı 1 010 001 1 310 001 1 310 001 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 25 000 30 000 30 000 
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10 

12 
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ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Başkanlık otomobili işletme gi
derleri 
Başkanlık otomobili onarma gi
derleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısmı toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 

3 000 

0 

0 

6 000 

1 446 501 

— 31 — 
1961 yılı için 

Riyaset Diva- Komisyonca 
mnca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

3 000 3 000 

3 000 3 000 

34 285 0 

7 000 0 

47 285 6 000 

1 842 241 1 746 501 

Dördüncü hısım • Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 1 500 1 000 1 000 
451 Yayın giderleri 

456 
479 

501 
502 

10 
20 

Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Düşünülmiyen giderler 
Muhasebe makinalarmm her 
türlü bakım ücret ve giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım toplamı 

3 000 
13 500 

16 500 

1 000 

40 000 

59 000 

1 
1 

2 

3 000 
13 500 

16 500 

1 000 

40 000 

58 500 

1 
1 

2 

3 000 
13 500 

16 500 

1 000 

40 000 

58 500 

1 
1 

2 
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1960 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

1961 yılı için 
Riyaset Diva- Komisyonca 
nınca istenen kabul edilen 

Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 5 000 5 000 O 
Sayıştay Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur 
ve hizmetlilerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak 
üzere) 58 190 58 180 

. Altıncı kısım toplamı 5 000 63 130 58 130 

KISIMLAR TOPLAMI 
İkinci kısmı Toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısmı toplamı 

6 209 062 
1 446 501 

59 000 
2 

5 000 

7 287 127 
1 842 241 ' 

58 500 
2 

63 130 

7 167 452 
1 746 501 

58 500 
2 

58 130 

UMUMÎ TOPLAM 

Yutınmlar 

I -• Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Satınalmacak muhasebe maki 
naları malzeme ve yedek par
çalan 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar 

7 719 565 

50 000 

• 

120 000 

9 251 000 

50 000 

326 000 

120 000 

200 000 

9 030 585 

50 000 

0 

120 000 

0 

Yatırımlar toplamı 170 000 696 000 170 000 
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13 

çeşidi 

— Başbakanlık 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükütaıetçe 

V, istenen 
Lira 

— 36 — 
yılı için 

Komüsyonfta 
kabul edilen 

Lira 

Birinci hısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Tahsisatlar 

201 

202 
203 
204 

11 
12 
13 

10 
20 

• 

Başbakan tahsisatı 
Devlet Bakanları tahsisatı 
Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı tahsisatı 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

18 000 
48 000 

24 000 

90 000 

90 000 

1 368 000 
10 500 

1 378 500 

637 800 
288 600 

150 000 

6 000 
36 000 

12 000 

54 000 

54 000 

2 268 000 
1 

2 268 001 

1 206 000 
288 000 

100 000 

6 000 
36 000 

12 000 

54 000 

54 000 

2 268 000 
1 

2 268 001 

1 204 800 
288 000 

100 000 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 Çocuk zammı * 114 500 14 500 14 500 
20 Doğum yardımı 3 400 3 500 3 500 
30 Ölüm vardıım 6 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 23 900 24 000 24 000 
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ödeneğin çeşidi 

- Başbakanlık 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 nçü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 131 059 158 494 

210 Temsil ödeneği 6 000 6 000 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacaklara ve
rilecek ücretler 36 000 36 000 

219 160 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince verilecek v 
ödenek 0 67 200 

158 494 
6 000 

67 200 

İkinci kısım toplamı 2 651 860 4 153 696 4 116 497 

301 

Üçüncü kısım - Yönetim * 
giderleri , 

11 
12 

21 
22 

31 
32 

41 
42 

51 
52 

61 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Millî Savunma Yüksek Kurulu, 
kırtasiye giderleri 
Döşeme 
Millî Savunma Yüksek Kurulu, 
döşeme giderleri 
Demirbaş 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
demirbaş giderleri 
öteberi giderleri 
Millî Savunma Yüksek Kurulu, 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
aydınlatma giderleri 
Isıtma 

30 000 

2 000 
50 000 

2 000 -
40 000 

2 000 
35 000 

4 000 
10 000 

3 500 
4 000 

30 000 

2 000 
40 000 

\ 
2 000 

32 000 

2 000 
35 000 

6 000 
15 000 

5 000 
5 000 

25 000 

2 ÖOÖ 
20 000 

2 000 
32 000 

- — 
2 000 

25 000 

6 000 
15 000 

5 000 
5 000 
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303 

304 

M. 

62 

11 
12 

11 
13 

21 
23 

13 — Başbakanlık 

1960 
yıh 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Millî Savunma Yüksek Kurulu, 
ısıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başbakanlık 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Millî Savunma Yüksek Kurulu k 
posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 
Millî Savunma Yüksek Kurulu, 
telefon giderleri 

4 000 

186 500 

15 000 
500 

15 500 

120 000 

500 
350 000 

4 000 

•— 37 ~ 
1961 yılı için 

Hükümetçe. Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

. 5 000 

179 000 

15 000 
500 

15 500 

120 000 

500 
350 000 

4 000 

5 000 

144 000 

15 000 
500 

15 500 

120 000 

500 
300 000 

4 000 

Bölüm toplamı 

305 Kira bedeli 
11 Başbakanlık 
13 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Bölüm toplamı 

306 Giyecekler 
11 Başbakanlık 
12 Milli Savunma Yüksek Kurulu 

Bölüm toplamı 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 
20 Muvakkat vazife yolluğu 
22 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

muvakkat vazife yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 

474 500 

36 000 
25 600 

61 600 

69 200 
1 500 

70 700 

474 500 

160 000-
25 500 

1 500 
80 000 

4 000 
334 000 

185 500 

69 000 
1 500 

70 500 

1 500 
80 000 

4 000 
251 000 

424 500 

160 000 
25 500 

185 500 

60 000 
1 500 

61 500 

1 500 
50 000 

4 000 
251 000 

I 
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M. ödeneğin çeşidi 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

11 Başbakanlık otomobilleri istet
me giderleri 

12 Başbakanlık otomobilleri onar
ma giderleri 

13 Devlet Bakanları otomobilleri 
işletme giderleri 

14 Devlet Bakanları otomobilleri 
onarma giderleri 

21 Matbaa kamyoneti ve motosik
letleri işletme giderleri, 

22 Matbaa kamyoneti ve inotosik-
letleri onarma giderleri 

41 Ecnebi misafir otomobilleri iş
letme giderleri 

42 Ecnebi masifar otomobilleri 
onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçiimni kısım toplamı 

1960 
yılı 

(kleneği 
Lira 

1961 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

80 000 

Bölüm toplamı 499 500 

15 000 

40 000 

376 500 

15 000 

40 000 

346 500 

16 000 

30 000 

' 15 000 

25 000 

20 000 

7 500 

4 500 

7 500 

7 500 

117 000 

1 440 300 

30 000 

15 000 

25 000 

20 000 

7 500 

4 500 

7 500 

7 500 

117 000 

1 4*33 500 

30 000 

15 000 

25 000 

15 000 

7 500 

4 500 

7 500 

7 500 

112 000 

1 304 500 

Dördüfıcü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 
10 Ham ve işlenmiş maddeler be

deli 
20 işçi gündelikleri 
30 Diğer işletme ve yönetim gi

derleri 

500 000 
324 850 

75 000 

500 000 
372 000 

85 000 

500 000 
372 000 

85 000 

Bölüm toplamı * 899 850 4 957 000 957 000 
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403 

406 
408 

421 
422 

451 

M. 

10 
20 

11 

12 

21 

22 

13 — Başbakanlık 

ödeneğin çeşidi 

Temsil ve ağırlama giderleri 
Misafir ağırlama giderleri 
Devlet Bakanları temsil gider
leri 

Bölüm toplamı 

Örtülü ödenek 
Atom Enerji Komisyonu ile 
istişare Heyeti tazminattan 
Arşivler umumi giderleri 
4933 sayılı Kanun ve nizamna
mesi gereğince verilecek İnönü 
armağanı 
Yayın giderleri 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
satmalma ve abone 
Atom Enerjisi Komisyonu sa-
tınalma ve abone 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
başka her çeşit giderleri 
Atom Enerjisi Komisyonu baş
ka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

20 000 

20 000 

40 000 

4 500 000 

35 000 
12 000 

1 

1 000 

20 000 

1 000 

7 500 

29 500 

- 3 9 -
1961 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

20 000 

20 000 

40 000 

8 500 000 

35000 
12 000 

1 

1 000 

10 000 

1 000 

40 000 

52 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

20 000 

40 000 

4 500 000 

35 000 
12 000 

1 

1 000 

10 000 

1 000 

40 000 

52 000 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 215 (KM) 123 000 123 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

50 000 

50 000 

100 000 

5 831 351 

50 000 

50 000 

100 000 

9 819 001 5 

50 000 

50 000 

100 000 

819 001 
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ödeneğin 

13 -

çeşidi 

- Başbakanlık 

1%0 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl: ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira B. M. 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yıllan borçlan 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci 'kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 7163 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsüne yardım 820 000 820 000 820.000 

653 Memur ve müstahdemlerin öğ
le yemeğine yardım 0 23 000 23 000 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altmcı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Altmcı kısım toplamı 820 000 843 000 843 000 

90 000 
2 651 860 
1 440 300 
5 831 351 

3 
820 000 

10 833 514 

54 000 
4 153 696 
1 433 500 
9 819 001 

3 
843 000 

16 303 200 

54 000 
4 116 497 
1 304 500 
5 819 001 

3 
843 000 

12 137 001 



13 

B. M. ödeneğin çeşidi 

Başbakanlık 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 41 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Matbaada mevcut makina, alet 

ve malzeme onarımı 11 500 11 500 11 500 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 
751 

753 

İstimlâk ve satınalma giderleri 
Matbaa için alınacak makina,1 

alet ve malzeme 
Keaktör, laboratuvar ve radyo
izotop merkezleri tesis ve bilû
mum giderleri 

1 

39 000 

14 950 000 

500 

9 000 

9 532 800 

500 

9 000 

9 532 800 

Yatırımlar toplamı 15 000 501 9 553 800 9 553 800 

Mubaaya edilecek nakil vasıta
ları bedeli olup Maliye Vekâ
leti bütçesine aktarılmak üzere ,182 000 0 0 

Yatırımlar genel toplamı 15 182 501 9 553 800 * 0 





14 - Danıştay Başkanlığı 

I * 
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14 — Danıştay Başkanlığı — 45 

B. M. 

• 

201 
10 
20 

ödeneğin çeşidi 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 012 900 
1 

3 012 901 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 3 511 500 
1 

3 511 501 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 511 500 
1 

3 511 501 

202 Hizmetliler ücreti 328 800 381 000 388 200 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 Çocuk zammı 35 000 35 000 35 000 
20 Doğum yardımı 3 500 3 500 3 500 
30 ölüm yardımı 8 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 46 500 46 500 46 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 1 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 216 760 247 995 247 995 

219 6716 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 954 000 954 000 954 000 

îkinci kısım toplamı 4 558 962 5 140 997 5 148 197 



B. 

301 

303 
304 

— 4 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 

6 — 14 - Danıştay 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Pemrbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Başkanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
150 000 
50 000 
25 000 
15 000 
40 000 

305 000 

15 000 

25 000 
50 000 

1961 yılı için 
Hüküknetçe 

istenen 
Lira 

30 000 
10 000 
10 000 
25 000 
17 000 
35 000 

127 000 

20 000 

25 000 
10 000 

Komisyonca 
. kabul edilen 

Lira 

35 000 
10 000 
10 000 
25 000 
20 000 
35 000 

135 000 

20 000 

25 000 
10 000 

Bölüm toplamı 75 000 35 000 35 000 

306 Giyecekler 24 000 20 000 20 000 
307 Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu 7 500 7 500 7 500 
20 Muvakkat vazife yolluğu 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 12 500 12 500 12 500 

306 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve ) 
yollukları 15 000 20 000 20 000 

309 Taşıt giderleri 
11 Başkanlık otomobili işletme 

giderleri 4 000 4 000 7 000 
12 Başkanlık otomobili onarma .>* 

giderleri 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 7 000 7 000 10 000 

Üçüncü kısmı toplamı 453 500 241 500 252 500 



B. M. 

403 
451 

10 
20 

14 — Danıştay Başkanhğı 

i 

ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire 
hikmetleri 

Temsil güderleri 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 
Başka Her çeşit giderler 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

5 000 
20 000 

Bölüm toplamı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

25 000 

10 000 

36 500 

— 47 -
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen ka'bıü edilen 
Lira Lira 

_ | . _ 

1 500 

5 000 
20 000 

25 000 

15 000 

41 500 

1 500 

5 000 
20 000 

25 000 

15 000 

41 500 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1956 - 1959 yılları borçlan 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 

1 
1 

2 

3 

1 

1 
1 

2 

3 

1 ı 
1 
1 

2 

3 • 

Altıncı kısım, - Yardımlar 

653 Danıştay Memur ve Müs
tahdemleri Biriktirme ve Yar
dım Sandığına, (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda bulunmak üze
re) 

Altıncı kısım toplamı 

0 

0 

18 000 

18 000 

18 000 

18 000 

t 



— 48 — .1* — Danıştay Başkanlığı 
1960 1961 yılı için 
yıh Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
'M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

& , 
— ~tf ' 

KISIMLAE TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 4 558 962 5 140 997 5 148 197 
Üçüncü kısım toplamı 453 500 241 500 252 500 
Dördüncü kısım toplamı 36 500 41 500 41 500 
Beşinci kısım toplamı 3 3 , 3 
Altıncı kısım toplamı 0 18 000 18 000 

GENEL TOPLAM 5 048 965 5 442 000 5 460 200 



40 - Devlet Plânlama Teşkilâtı 
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40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı — 51 

B. 

201 

202 
203 
204 

206 

M. 

10 
20 

10 
20 
30 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başkan haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Boğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

* 

220 000 
0 

220 000 

50 000 
12 000 

72 000 

s 

1 200 
400 

1 

1 601 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

* 
1 120 000 

1 

1 120 001 

356 000 
45 000 

550 000 

6 000 
600 

1 

6 601 

ı için 
Komisyjonea 
kabul edilen 

Lira 

* 

1 070 000 
1 

1 070 001 

358 000 
45 000 

540 000 

6 000 
600 

1 

6 601 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 ̂  1 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 17 600 90 393 90 393 

210 Temsil ödeneği 2 000 6 000 6 000 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalışacaklara ve
rilecek ücretler 0 1 1 



52 40 — Devlet Plânlama Teşkilâtı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

219 99 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince verilecek ödenek 80 000 336 000 336 000 

ikinci kısmı toplamı 455 202 2 509 997 2 451 997 

301 

11 
21 
31 
41 
51 
61 

Üçüncü kısım -• Yönetim • 
giderleri 

Merkez daireleri 
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

büro gider-

Isıtma 

Bölüm toplamı 

4 000 
100 000 
80 000 
2-000 
3 000 
2 000 

191 000 

20 000 
80 000 

120 000 
12 000 
12 000 
30 000 

274 000 

20 000 
80 000 

120 000 
12 000 
12 000 
30 000 

274 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 000 12 000 12 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 

1 

30& 
306 
307 

11 
21 

10 
20 
40 
50 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 
Muvakka vazife yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

2 000 
6 000 

8 000 

0 
3 200 

8 000 
4 000 

50 000 

15 000 

12 000 
30 000 

42 000 

1 
9 000 

8 000 
60 000 
80 000 

70 000 

12 000 
30 000 

42 000 

1 
9 000 

8 000 
60 000 
80 000 

70 000 

Bölüm toplamı 77 000 218 000 218 000 



40 — Devlet Planlama Teşkilatı 

B. 

308 

309 

M. 

0 
0 

Ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 
Taşıt işletme giderleri 
Taşıt onarma giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
0 
1 
1 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
0 

6 000 
3 000 

2 000 
5 000 

0 
0 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

2 

283 202 

9 000 

566 001 562 001 

403 
420 

430 

451 

452 

453 

10 

Dördüncü kısam - Daire T'"'.. "T-T' - '-'"* 
hizmetleri 

Temsil ve ağırlama giderleri 10 000 15 000 10 000 
Araştırma ve inceleme her çe
şit gMerleri 100 000 500 000 400 000 
91 sayılı Kanunun 17 nci mad
desi ve bu kanuna ek 99 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince istihdam edilen mukave
leli personelin ücret ve sair is-
tihkaklariyle yollukları 45 000 496 000 49e 000 
Yayın giderleri 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

20 000 
3 

23 000 

76 000 
80 000 

156 000 

76 000 
80 000 

156 000 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 

40 000 

0 

40 000 40 000 



04 4 0 — Devlet Plânlama Teşkilâtı 

1960 
yılı 

ödeneği 
M. Ödeneğin çeşidi Lira 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 40 000 

Bölüm toplamı 40 000 

Dördüncü kısım toplamı 258 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 0 1 1 

Beşinci kısım toplamı 0 1 1 

KISIMLAR TOPLAMI 

Iküıci kısım toplamı 455 202 2 509 997 2 451997 
Üçüncü kısım toplamı 283 202 566 001 562 001 
Dördüncü kısım toplamı 258 000 1 307 001 1 202 001 
Beşinci kısmı toplamı 0 1 1 

GENEL TOPLAM 996 404 4 383 000 4 216 000 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 0 1 i 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalmacak makina, alet ve 
malzeme 0 1 1 

Yatırımlar toplamı 0 2 2 

1961-yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 100 000 

100 001 100 001 

1 307 001 1 202 001 



40 — Devlet Plânlama Teşkilatı — 65 — 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yatırımlar genel toplamı 0 90 002 

3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalınacak taşıtlar (Maliye 
Bakanlığı bütçesine aktarıl
mak üzere) 0 90 000 O 





16 - İstatistik G. M. 

% 

ı 



â 

9 

S 



16 — İstatistik Genel Müdürlüğü 59 

B. 

201 

202 
203 
204 

M. 

10 
20 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 220 950 
1 

1 220 951 

2 901 000 
287 250 

1961 yi 
Hükü'metçe 

istenen 
Lira 

1 420 250 
1 

1 420 251 

3 249 000 
963 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 420 250 
1 

1 420 251 

3 249 000 
963 500 

ücretleri 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34» 
38 ve 39 ncu maddeleri ve 6122 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin (G) fıkrası gereğince T.C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

İkinci kısım toplamı 

32 500 169 800 169 800 

15 000 
2 600 
5 000 

15 000 
2 500 
5 000 

15 000 
2 500 
5 000 

22 600 22 500 22 500 

2 500 2500 1 500 

267 781 

4 734 582 

300 500 

6 128 051 

300 500 

6 127 051 

* t* 



-ta- 16 — İstatistik Genel Müdürlüğü 

B. 

301 

» 

303 

304 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 

1 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daüreleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

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

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

-

110 000 
20 000 
25 000 
60 000 
45 000 
75 000 

335 000 

20 000 

100 000 
30 000 

1961 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 
20 000 
25 000 
60 000 
50 000 
90 000 

345 000 

20 000 

80 000 
30 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

>. 

100 000 
20 000 
25 000 
60 000 
50 000 
90 000 

345 000 

20 000 

80 000 
30 000 

<>ryrrT^rv\zı Bölüm toplamı 130 000 110 000 

305 Kira bedeli 

306 Giyecekler 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 
20 Muvakkat vazife yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi, uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

275 000 

30 000 

1 000 
130 000 
30 000 

35 OtfO 

Cl V •*: ?' t, 

Bölüm toplamı 196 000 

390 000 

30 000 

1 000 
110 000 
30 000 

132 000 

273 000 

110 000 

390 000 

30 000 

1 000 
110 000 
30 000 

132 000 

273 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 25 000 25 000 35 000 

-f * 



16 — İstatistik Genel Müdürlüğü — ftt — 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Taşıt giderleri 
21 Taşıt işletme giderleri 6 000 7 500 7 500 
22 Taşıt onarma giderleri 6 000 7 500 7 500 

. • — » 

Bölüm toplamı 12 000 15 000 15 000 

Üçüncü kısım toplamı 1023 000 1208 000 1208 000 

Dördüncü kısım - Daire V; *. «.- .... .••*:-* * : - ••*.*•*>••>* « A 

hikmetleri ' f. ' - • , -

Temsil giderleri ^ 5 000 5 000 5 000 

Çeşitli anket giderleri î 900 000 800 000 700 000 
Sayım giderleri 

O Kâğıt ve zarf giderleri 
0 Nümerotaj ve sayım işlerinin 

kontrolü için merkezden gön
derilecek memurların harcırah
ları ve vali, kaymakam ve na
hiye müdürlerince yaptırılan 
kontrolün gerektirdiği hê r çe
şit giderler 

0 Sayım memurlarının yetiştiril
meleri için gerekli her çeşit 
giderler 

0 Sayım ve kontrol memurları
nın taşıt giderleri 

0 Sayımın hazırlık ve icrası ile 
ilgili olmak üzere mahallinde 
yapılması gereken her çeşit 
ödemeler 

0 Baskı masrafları : ilân, afiş, 
broşür ve diğer her çeşit pro
paganda giderleri 

0 Sayım vesikalarının sevk ve 
muhafazası için kullanılacak 
sandıkların gerektirdiği gi
derler 

50 000 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

o o 

0̂  0 

250 000 

200 000 

1 400 000 

300 000 

150 000 

50 000 



62 — 16 — İstatistik Genel Müdürlüğü 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

. . > — • • 

0 Sayım vesikalarının merkez
den mahalline, mahallinden 
merkeze gönderilmeleri için ge
rekli posta masrafları ve diğer 
giderler 150 000 0 0 

0 .5622 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin gerektirdiği gi
derler 

92 Sayımların işleme giderleri 
94 Ziraat sayımı her çeşit gi

derleri 
96 Sanayi ve işyerleri sayım ha

zırlık giderleri 

419 Makina fişi ve mültigraf, foto 
ve sair malzeme satınalma 
giderleri 500 000 130 000 130 000 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verile
cek burslar 0 7 500 7 500 

451 Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone 7 500 7 500 7 500 
20 Başka her çeşit giderler * 400 000 400 000 400 000 

100 000 
0 

7 481 980 

250 000 

10 381 980 

0 
250 000 

3 863 000 

1 

4 113 001 

0 
250 000 

3 863 000 

1 

4 113 001 

Bölüm toplamı 407 500 407 500 407 500 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 50 000 150 000 150 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 3 200 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri ' 45 000 

Bölüm toplamı 48 200 

Dördüncü kısım toplamı 12 292 680 

3 200 

45 000 

48 200 

5 661 201 5 

3 200 

45 000 

48 200 

561 201 
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B. M. ödeneğin* çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 sGeçen yıl borçları 
502. Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yılları borçları 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci 'kısmı toplamı 

1 1 1 

ı . ı .• ı 

2 2 2 

3 3 3 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 istatistik Genel Müdürlüğü 
memur ve hizmetlilerine veri
lecek öğle yemeklerinde sarf 
edilmek üzere 

• Altıncı kısım toplamı 

0 

0 

63 745 

63 745 

63 745 

63 745 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kfSim toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

4 734 582 
1 023 000 

12 292 680 
3 
0 

18 050 265 

6 128 051 
1 208 000 
5 661 201 

3 
63 745 

13 061 000 

6 127 051 
1 208 000 
5 561 201 

3 
6& 745 

12 960 000 



6t 16 — istatistik Genel Müdürlüğü 

M. 

* 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

-

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Makina, alet ve malzeme ona
rımı. 10 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalınacak makina, alet ve 
malzeme 750 000 
Mubayaa edilecek nakil vasıta
ları bedeli olup, Maliye Bakan
lığı bütçesine aktarılmak üzere 0 

Yatırımlar toplamı 760 000 

10 000 

750 000 

İt) 000 

750 000 

100 000 0 

860 000 760 000 
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Rapor 

6.2.19G1 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
» 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçesini görüşmeye başladığımız Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında şimdiye kadar çok şey

ler söylenmiş fakat kanaatince müessesenin asıl durumu, nasıl geliştirilmesi ieabettiği ve Tüıld-
ye'de haiz olması gereken çok üstün mevkie gerçekten lâyik olması için ne yapılması gerektiği 
hususu üzerinde, ciddî bir şekilde, asla durulmamıştır. 

Ben biraz uzunca konuşmamda bu husus üzerinde durmayı ve müessesenin ıslah ve geliştiril
mesi için neler yapılması gerektiği konusunu en geniş mânâda yüksek takdirlerinize sunmayı çok 
büyük bir vicdan borcu olarak telâkki etmekteyim. • 

Düşük iktidar hükümetlerinin Diyanet İşlerine gereği gibi önem vermediğini, bünyesinde ve 
tutumunda bu büyük müessesenin ifası ilo mükellef olduğu görevlerin gerektirdiği ıslahatm en 
ufak mikyasta dahi yapılmadığını, kadro, bütçe ve imkânlarının genişletilmediği acı gerçeği yük
sek heyetinizin malûmudur. Henüz doğru dürüst bir teşkilât kanunu dahi yoktur. 36 yıl önceki 
ilk kuruluş hüviyet ve darlığından henüz kurtulamamıştır. * 

Müessese bir bütün olarak insanı utandıracak şekilde ihmal edilmiş bulunmaktadır. 
Hazırlanan bütçe, bu durumun isteklerine ancak kısmen cevap verebilecek ama. bu sene baş

lanan çalışmaları, müessesenin ıslahı, yüksek nitelikte din adamı yetiştirme ve din adamı yetiş
tiren eğitim tesislerinin geliştirilmesini destekleme uğrunda çok hayırlı bir başlangıç teşkil ede
ceğine inanıyorum, 

Din istismarcılığı ve vicdan avcılığının millA ahlâkta ve yüksek memleket menfaatlerinde aç
tığı rahnelerin önemine işaret ederken Diyanet İşleri Başkanlığının yüksek temsil mevkii yanında 
çok ciddî ve müessir görevler ifa eden, milletçe hürmete şayan ve her türlü Devlet müzahareti-
ne hakkı ile liyakat kazanmış bir müessese haline gelememesinden duyduğumuz derin üzüntüye 
rağmen, müessesenin bütün güçlüklerinin bir nnla gidermenin imkânsızlığı ve malî durumumu
zun da, gönlümüzün istediği bir tahsisatı, bu kıymetli müesseseye ayırmamıza imkân vermeyi-
şinclen ötürü çok müteessiriz. 

9 milvara yakın genel bir bütçe tatbikatı içinde, kendisinden milletçe mânevi cephemizde çok 
önemli hizmetler beklediğimiz bu idareye, nasibihakki ile verilmiş olduğunu iddia edemiyoruz. 
Ama bütçenin ele alman meselelere göre tahsisi ve Diyanet tşlerince yapılmasını planlamakta ol-
dun-umnz islerin, gayenin tahakkuku için, oldukça iyi bir imkân hazırlamakta olduğunu cesaretle 
ifade edebiliriz. 

BÜTÇE : 
1. Bütçe hakkında mâruzâtımdan önce Diyanet İşleri teşkilâtında mevcut personelin durumu 

hakkında mâruzâtta bulunacağım : 
a) Hademei hayrat : (İmam, hatip, müezzin) 1950 de 4 503, 1960 ta 11 250. Bu artış ehliyetli 

insan yetiştirdiği için değil, politik maksatlarla oldu. Bunların önemli bir kısmının bu büyük mü
esseseye hizmet edecek nitelikte olmadığı bir gerçektir. Bunların durumu memleket çapında bir 
inceleme ile tesbit edilecektir. 

b) İmam - Hatip okulu mezunları için 1 000 maaşlı kadro mevcudolmasına rağmen, bunun 
500 ü mevkuf tutularak politik ^âyinler için elde bulundurulmakta idi. 

c) Merkezin müfettişi dahi olmadığı için, genel bir kontrol imkânından mahrumdur, 
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d) Taşra tâyinleri. 
Müftünün başkanlığında bir «Tercih komisyonu» tâyinleri Riyasete teklif eder. Riyaset de baş

ka bir imkânı olmadığı için bunu kabul eder. 
e) 1950 de 131 Kur'an öğretmeni varken bugün 666 ücretli (Fahrîler hariç) öğretmen vardır. 
Taşra Teşkilâtı boyuna büyüdüğü halde merkez hiç genişlemediği için, esasen ifa edemiyeceği 

kontrol fonksiyonunu ocak, bucak başkanlarının hamiyetine terk etmişti. Birçok mebuslar baş
kanlığa gelip bana 20 kadro verirseniz bölgemde seçimi garantilerim, dediğine çok şahit olan var. 
Uydurma imtihanlarla kazandırılan kimseler için merkezde y a p ^ ı i zorlamalarla kadrolar açılırdı. 

f) Müftülük; 
633 kadro (950 den 136 fazla) vardır. Bunların % 901 ilkokul mezunu, 7 si orta, 9 u lise ve 

64 ü de yüksek tahsile muadil tahsil görmüş durumdadır.. 
Müftüler ekseriya gizli okullardan yetişiyor. İmam - Hatip mezunları, tatminkâr bulmadıkları 

için, müftülüğe talip olmuyorlar. 
g) Merkezdeki personel ve genel durum. 
Memur durumu çok kifayetsiz, daktilo dahi yoktur. Kütüphane insanı mahcup edecek kadar 

fakir, İslâm Ansiklopedisi bile yoktur. Hâdiselerin sahih külliyatı Holânda'da var da, asırlar
ca İslâmlığın merkezi olmuş olan, Türkiye'nin Diyanet İşleri Riyasetinde yoktur. Nurculuğu dahi 
iyi etüd etmiş bir travay, insanı tatmin edecek, bir izahat bulamazsurz. Bina da çok kifayet
sizdir. 

Müşavere Heyeti çok takviye ister. İktidarsız, kifayetsiz bir merkezin din işlerini arzu edil
diği şekilde tedvir etmesine imkân yoktur. 

Yapılmakta olan ve yapılması tasarlanan hususlar : 

1. Merkezi iyi işler bir Devlet dairesi haline getirmek ve Teşkilât Kanunu kabul edildikten 
sonra, tanı bir reorganizasyonla modern metodarla çalışan bir teşkilât haline gelmesini sağla
mak. Buna kısmen hemen başlamak mümkün ama kanun.kabul edilinceye kadar, esaslı bir ge
lişmeyi sağlıyacak bir faaliyete geçilemez. 

2. Gericilik cereyanlarına ve dinî inançları sarsıcı veya menfi istikâmetlere kanalize edici hü
viyetteki her hürlü yayınlara karşı, ilâhî hakikatin ışığını yurdun her köşesine ulaştıracak mu
kabil yayınları yapmak. Bu dinî ve ilmî yayınları hazırlıyacak kurullar veya fertleri görevlen
dirmek. 

3. Diyanet işleri teşkilâtında yer almış bulunan büyük ihtisas organlarının görevlerinin öne
mine uygun, devrimizin ve devrimlerimizin ruhu ile mütenasip ilmî niteliklere sahip kılması 
zaruretine inanan Hükümet, Diyanet işleri ile ilgili ve aşağıdaki hususları ihtiva eden programı 
tatbika başlamıştır. 

a) Mükemmel bir Kuran tercümesi hazırlanmakta, 
b) Hadis külliyat nın itmamı edilmekte, 
c) İyi bir kütüphane tesisi ve zenginleştiril nekte, 
d) Teşkilât Kanununun hazırlanmakta, * 
c) Her ay çıkarılan Hutbe Dergisi yayınlanmakta, 
f) Merkezde tekâmül kursları (dinî ve gensl kültür konuları) planlanmakta, 
g) Bu yıl en ehliyetli elemanlardan bütün vurdu dolaşarak Ramazanda vaizler vermek ve teş

kilâtın durumunu tesbitle merkeze rapor hazırlamaları düzenlenmekte, 
h). İmam - Hatip Okulları ile İlahiyat Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitüsü tedrisatının daha 

verimli hale gelmesi için Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılmakta, 
i) Diyanet İşleri Reisliğinin daha faal ve irşadedici rol oynaması düşünülmekte, 
j) Din adamlarının geçim şartları ve maaşlarının ıslahı düşünülmekte (15 lira asli maaşla 

müftülük yapılamaz, 200 lira ile hademesi vazifesi ifa edilemez) 
k) Taşra teşkilâtını yerii yayınlarla beslemeye çalışmakta, Yayınlara Millî Eğitim de çok 

yardım eder. 
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1) Çok esaslı incelemelerle dinimizle hiçbiı ; ilgisi olmıyan hurafe ve uydurma ilâvelerden dini 
temizleyici ilmî bir faaliyetin merkezce idare edilmesi. Şuna yürekten inanıyoruz ki, uzunca 

• müddet din işleri konusunda fikir teatisinde bulunduğum ve birçok temennilerimi sunduğum 
Sayın Devlet Bakanı Hayri Mumcuoğlu ve çok değerli bir din adamının oğlu olan genç Profesör 
Adnan Erz (Diyanet işleri Reis Muavini) nin bende uyandırdıkları intiba çok ümit vericidir. Hu
zurunuzda kendilerine teşekkürü bir vazife bilirim. 

Her hususta kendileri ile iş birliği yapmak suretiyle çok kıymetli bir destek sağlıyan Sayın 
Diyanet îşleri Reisine de. teşekkürlerimi arz ederim. 

Şimdi çok önemli kabul ettiğim bir husus hakkında da görüşlerimi arz etmek isterim. 
Diyanet îşleri Başkanlığımız, filiyatta bir Hanefi mezhebi imamlığı veya riyasetini temsil eder. 

Halbuki memlekette îslâm dinî sâlikleri aynı mezhepten olmadıkları gibi, îslâmdan gayri din
lerin de bu müessese ile fiilî hiçbir ilgisi yoktur. 

isminden de anlaşılacağı veçhile, din ve mezhep farkı olmadan, Türkiyemizdeki bütün din 
işlerinin Başkanlığı gibi bir titre sahibolan bu müessese, lâiklik prensiplerini ihlâl etmeden, faa
liyetini daha şümullü şekilde ifa etmesi gerekir. 

Bizde cemaat teşkilâtı bulunmadığı ve buna kanaatimce lüzum olmadığı için böyle bir Diya
net işleri Teşkilâtının varlığına kesin zaruret vardır. 

Kimisi bu müessesenin varlığını istemediği,bâzı kimseler kendi din ve mezheplerine karşı 
hiçbir ilgi göstermediği ve bâzı kimseler de aşın doktriner bir konsepte bağlılıkları dolayısiyle, 
lâiklik kelimesinin pür lügat mânasına yapışarak) Diyanet işleri Başkanlığının lâik bir dev
lette yeri yoktur diye iddialarda bulunmaktadırlar. 

Din müessesesi ile her hangi bir kalbî bağlantısı omiyanlann, bu gibi iddiaları normaldir. Fa
kat çok büyük bir çoğunluğu derunî bir şekilde ilgilendiren bir müessese hakkında da aleyhte 
fikir beyan etmekten, lütfen vazgeçmelerini talebettiğimiz zaman toleranslarını istirham ederiz. 

Kendi din ve mezhepleri ile ilgilenmiyen Diyanet işleri Başkanlığının lüzumsuzluğuna inananla
ra karşı kimsenin söyliyeceği bir söz olmasa gerek. Eğer onlarla da ilgilense, bu müessesenin 
lüzumuna onlar da inanırlardı zannederim. 

Doktriner bir görüşten hareketle, lâik bir devlette Diyanet işleri Başkanlığının bulunmasını 
uygun görmiyenlere gelince, yüksek malûmları olduğu veçhile din içtimai bir müessesedir. Hem 
mensuplarının ilgisini beslemek ve ihtiyaçlarını (dinî) karşılamak ve hem de kendi fonksiyonu
nu, içtimai bünye içinde, daha verimli bir şekilde icra edebilmek için, bütün dinler bir teşki
lâtlanma ihtiyacını duymuşlardır. 

Dinimizden misaller verirsek, din müftü ister, imam ve vaiz ister, cami ister. 
Bunlar kendi kendine yetişmediği için devamlı idame ve destek de isterler. 
O halde lâikliği kabul ettik diye resmî hiçbir dinî teşkilât kurmasak ve cemaatleşmeye de 

taraftar olmadığımıza göre, bu arz ettiğim işlerin yürütülmesi nasıl mümkün olabilir. 
Böyle bir durumda gizli kaçak teşkilâtlanma teşvik edilmiş ve bunun için mazeret de yaratıl

mış olur. 
O takdirde durumdan faydalanacakların kimler olabileceğini kestirmek zor olur. 
Diğer taraftan, devletler doktrinlerle idare edilemiyeceği, böyle basma kalıp, donmuş ku

ralların 20 nci aşırın dinamik anlayışı ile asla bağdaşamıyacağı aşikârdır. 
Bu devirde çeşitli problemlere hal tarzları aranırken, ilmin ışığında sosyal zaruretler ve her 

memleketin kendi özelliklerinin objektif bir şekilde kıymetlendirilmesi suretiyle kabili tatbik 
doğru sonuçlara varmanın, en isabetli yol olacağı kanaatini Yüksek Heyettinizin de en az benim 
kadar benimsediğine şüphem yoktur. 

Hiçbir din veya mezhep aleyhinde bir davranışı benimsemiyen, çeşitli inanç sahipleri arasın
da ayrılık gütmiyen, her hangi bir gruba baskıya tevessül etmiyen ve temsil ettiği yüksek ruha
ni sıfata uygun hareketle, her din ve mezhep sahibi için güvenilir bir müracaat makamı olarak 
bütün haklı isteklerinde, destek sağlıyan bir yüksek devlet dairesi şeklinde faaliyetini idame 
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ettiren bir Diyanet İşleri Başkanlığının, lâiklikten beklenen gaye ile bağdaşamıyacak bir tarafı 
olmıyacağı kanaatindeyim. Bu hususta bir misal arz etmek isterim: 

Başın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünü idare ettiğim zaman radyoda Kuran okunması, 
belirli dinî günlerde mevlût okunması (Siyasi hiçbir maksat olmamak şartiyle) hususunda ver
diğim emri tenkid edenlere şu cevabı vermiştim. 

«Herhangi bir Türk veya yabancı sanatkârın şarkılarının okunmasını talebeden birkaç imzalı 
mektupları alınca o şarkıları okutuyoruz dîa, milyonlarca müslümamn yürekten arzuladığı bİT 
•yayını yapmakta ne mahzur yar. Üstelik âmmeye hizmetle görevli olan radyo idaresi için bu bİT 
vazifedir.» 

Diyanet İşleri Reisliğimiz din ve mezhep farkı gözetmeksizin bütün Türkler için en yüksek 
bir dinî merci ve makam haline gelmesi şarttır. 

Artık bu memlekette din aleyhtarı olanlarla, gerçek dinle münasebeti olmıyan mürteci ve hura-
fecilerin taarruzundan hakiki din müessesesini kurtarmalı ve böyle yüksek bir müessesenin cemiyet
teki çok hayırlı fonksiyonuna engel .olmasına fırsat verilmemelidir. 

Bu iki kutupta bulunanların iğfalinden milletin kurtarılması çok önemlidir. Her iki» tarafın da 
aktif faaliyeti cemiyetimiz için çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim. 

Bu noktadan hareket edince, Diyanet İşleri1 Başkanlığı teşkilâtında daha şümullü bir temsilin 
sağlanabilmesi için bâzı değişikliklerin yapılması gerekir. 

Diyanet İşleri Bakanlığının Türkiye'de bütün din işleriyle ilgili gerçek en yüksey bir makam 
haline gelmesini, sağlıyacak olan bu değişiklik kanaatimce şöyle olabilir: 

Başkanlığın emrinde biri sunni islâm mezhepleri ile, biri sunni olmıyan mezhepler ve bir de 
islâmdan gayrı dinlerle meşgul olan üç merci bulunmalıdır. 

Bunlar teker teker mezhep ismi zikredilerek değil, üç ana kategori şeklinde düzenlenmelidir. 
Bu tertibin faydaları : 
1. 'Halen ve bilhassa, şâfiîlerle sunni olmıyan mezheplerdi, dışarı ile irtibat aramaları önemli 

derecede azalır. • ' 
2. Bu cins mezhep sâlikleri ve faaliyetleri üzerinde bir dinî murakabe imkânı sağlanır. 
3. Hanefilerle aralarında mevcut uçurum kaldırılmaca bile, küçültülebilir. Biri diğerini 

gayrimüslim saymasının önüne geçilebilir kısmen! yapılacak iyi koordinasyon ve yetkili irşatlarla, 
birbirlerine kaynaması bir dereceye kadar sağlanır. Esasen çok cüzi olan ve büyük kısmı kendiliğin
den halen terk edilmiş bulunan farklar, büyük ölçüde telif edilebilir. Böyle bir yakınlaşmada mem 
leketin kazancı büyüktür. 

4. Bu en demokratik ve lâik bir davranış olur. Dışardaki tepkisi, iyi yapıldığı takdirde, propa
gandası da çok lehimize olur. Diğer din ve mezheplere ilgisizdir ve hattâ baskı yapıyorlar diyenlere 
iyi bir cevap teşkil eder. • / 

5. Gayrimüslümlerin de resmî din işleri için ıbir merci bulunmuş olur. Diyanet İşleri Başkanlı
ğının bunlar üzerinde de bir murakabe ve kontrol yetkisini aynı din sâlikleri vasıtasiyle yapması, 
sonraları müşterek denetlemeler dahi yapmak suretiyle iyi bir ahenk sağlanmış olur. 

6. Türkiye'de bâzı Ortodoks azınlıkla? var ki, tamamen sahipsiz ve desteksiz kalmakta ve arzu 
edilmiyen kaynaklardan gelen tazyiklere mâruz bulunmaktadır. , ı 

Bu teşkilât değişikliğini teklif ederken, her biri için memlekete şâmil bir teşkilât ve eğitimi kas-
detmediğimi belirtmek isterim. Sadece resmî din işleri için bir merci bulmalarının teminini savunu
yorum. 

Her hangi «bir teşkilât tipi üzerinde de durmuyorum, sadece meseleyi vaiz'ederek, arz ettiğim ge
nel şekilde bir hal tarzını teklif ediyorum. 

Bu arz etliğim hususların yapılması ve Diyanet İşlerine verilecek çok daha şümullü temsil görev
leri sayesinde, hemen yüksek din müessesemize karşı vazifemizin ifasını ve hem de millî birliğin en 
kuvvetli mânevi bağlarından birinin takviye edilmesi sağlanmış olacağı konusundaki samimî kanaa
timi Yüksek Heyetinizin takdirlerine sunuyorum. 

Ahmet Yıldız 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

ikinci kısım - Personel 5 

giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 425 400 569 000 569 000 
Vilâyetler memurları maaşı 6 625 352 8 343 000 8 343 000 
Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 1 1 1 
«Müstahikkini ilmiye» maaşı 
ve fevkalâde tahsisatı 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 7 060 754 8 922 002 8 922 002 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 139 813 166 000 164 800 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 401 875 2 452 000 2 452 000 
Hayrat hademesi ücreti 26 380 871 29 322 000 29 322 000 

Bölüm toplamı 28 922 559 31 940 000 31 938 800 

Geçici hizmetliler ücreti O 12 500 12 500 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurlraı doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 

7 700 
210 000 
1 000 
12 000 
3 00$ 

7 700 
220 000 
1 000 
14 000 
3 000 

7 700 
220 000 
1 000 
14 000 
3 000 
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B. M. 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurlaıı ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

48 000 
9 380 

291 080 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 000 
10 000 

295 700 

40 000 
10 000 

295 700 

207 

209 

210 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. G. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

2 180 386 
6 000 

2 580 000 
6 000 

301 

2 580 000 
6000 

10 
20 
30 
40 
50. 
60 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

38 460 780 

3 750 
4 000 
4 000 
5 000 
2 500 

12 000 

31 250 

43 756 203 

5 000 
8 000 

20 000 
6 000 
3 500 

12 000 

54 500 

43 755 003 

5 000 
8 000 

20 000 
6 000 
3 500 

12 000 

54 500 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasive 

4/ 

20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 

12 500 
35 000 
20 000 
50 000 

20 000 
50 000 
30 000 
50 000 

20 000 
50 000 
30 000 
50 000 
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B. M. 

50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

200 000 
77 000 

394 500 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

230 000 
77 000 

457 000 

230 000 
77 000 

457 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 15 000 30 000 30 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 12 000 15 000 15 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 20 000 25 000 25 000 

21 Merkez telefon giderleri 3 500 5 000 5 000 
22 Vilâyetler telefon giderleri 7 500 .10 000 10 000 

305 

306 

307 

11 
12 

10 
20 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

Yolluklar 
Daimî vazife yolluğu 
Muvakkat vazife yolluğu 

Bölüm toplamı 

43 000 

10 000 
200 000 

210 000 

20 000 

30 000 
62 500 

92 500 

55 000 

34 000 
180 000 

214 000 

20 000 

50 000 
100 000 

150 000 

55 000 

58 000 
180 000 

238 000 

20 000 

. 50 000 
100 000 

150 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez 3 000 2 000 2 000 
12 Vilâyetler 15 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 18 000 22 000 22 000 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

309 

403 

450 

451 

476 

11 

12 

10 
20 

Taşıt masrafları 
Başkanlık otomobili işletme 
giderleri 
Başkanlık otomobili onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

v Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Başkanlık temsil ve ağırlama 
giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
Yayın ve tanıtma giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Memur ve hayrat hademesinin 
kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

3 000 

1 000 

4 000 

828 250 

3 000 

25 000 

30 000 
2 500 

32 500 

1 

60 501 

4 000 

1 500 

5 500 

1 008 000 

2 000 

50 000 

200 000 
20 000. 

220 000 

250 000 

522 000 

4 000 

1 500 

5500 

1 032 000 

2 000 

50 000 

350 000 
20 000 

370 000 

250 000 

672 000 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 1 500 1 500 1 500 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yılları borçları 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hüküimetçe Komisyonca 

istenen fcabul edilen 
Lira Lira 

Altınvı kısım - Yardımlar 

653 Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeğine yardım 10 297 10 297 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

0 

38 460 780 
828 250 
60 501 
3 500 

0 

39 353 031 

10 297 

43 756 203 
1 008 000 

522 000 
3 500 

10 297 

45 300 000 

10 297 

43 755 003 
1 032 000 

672 000 
3 500 

10 297 

45 472 800 
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Rapor 
6 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçesi ile bu genel müdürlüğün geçen yıllara 
ait mesaisi ve 1961 yılında yapmak düşüncesinde bulunduğu işler tetkik edildi. 

1961 yılı bütçesi, geçen ypl bütçesinin 50 sayılı Kanunla yapılan kısıntıdan sonraki durumu
na nazaran 2 196 579 lira fazlası ile 56 415 000 lira olarak teklif edilmiş olması sebepleri araş
tırıldı : 

1. 201 nci faslın 11 nci merkez memurları maaşı maddesinden, genel müdürlük teşkilâtında 
görevli harita ve kadastro mühendislerinden bir kısmının kadastro ve tapulama işlerinin fotoğra-
metrik ve klâsik işlerinde muvakkat yevmiyeli personel talimatnamesi hükümleri dairesinde yev
miye ile istihdam edilmekte olmaları dolayısiyle münhal bulunan 35 mühendis kadrosunun Baş
bakanlığın bu mevzudaki emirlerine uyularak (L) cetveline alınmasından ötürü bu kadroların yıl
lık tutarı olan 207 000 liranın düşülmek ve buna mukabil maaşlara yapılması mukarrer zamlar 
dolayısiyle aynı maddeye 385 000 lira ilâve edilmek suretiyle reel olarak 177 600 lira ve aynı 
faslın 12 nci vilâyetler memurları maaşı maddesine de keza zamlardan mütevellit olmak üzere 
3 614 600 lira ki, ceman 201 nci maaşlar faslına küsurat farkı da göz önünde bulundurularak 
3 792 200 liranın zam edilmiş olduğu. 

2. 202 nci faslın 11 nci merkez hizmetlileri ücreti maddesine, - 44 500 lirası ücretlere ya
pılan zam dolayısiyle ve 68 532 lirası da vazifeleri daimî mahiyet arz eden bir kısım geçici hiz
metliler kadrolarının daimî hizmetliler meyarıma alınmasından ötürü 113 032 lira ve '12 nci vi
lâyetler hizmetlileri ücreti maddesine de aynı sebeplerle 235 006 lira ki, bu fasla ceman - 348 038 
lira ilâve edilmiş bulunduğu. 

3. 203 ncü geçici hizmetliler ücreti faslından iki numarada belirtildiği üzere geçici hiz
metliler kadrolarının daimî hizmetliler meyamna alınmasından dolayı 90 728 lira ve 204 ncü ec
nebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri faslından 1961 yılı içinde ya
bancı uzman celbine lüzum görülmemekte olmasından 44 999 liranın tenzil edildiği. 

4. 209 ncu 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fı'krasiyle 34, 38 ve 39 ncu (maddeleri 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler faslına, maaş Ye ücret ter-
tliplerindeki ödeneklerin artırılmasından mütevellidolarak 307 018 lira miktarında bir zam ya
pıldığı. 

5. 301 nci merkez daireleri 'büro masrafları faslının 20 nci döşeme maddesinden, hu tertip
ten olan ihtiyacın 'bakiye 10 000 lira tahsisatla temini mümkün görülmekle 35 000 lirası ten
zil edildiği ve ayni faslın 60 nci ısıtma maddesinin de, Genel Müdürlük 'teşkilâtından olup şim
diye 'kadar aynı binada olmaları haselbiyle teshini Maliye 'Bakanlığı bütçesinden sağlanan arşiv mü
dürlüğünün terhin masrafına iştirak edilmek suretiyle 20 000 lira. artırıldığı. 

6. Ambar mevcudu nazara alınarak hakiye 1 000 000 lira tahsisatla Tapu, Kadastro ve Ta
pulama teşkilâtının 1961 yılı ihtiyacının temini mümkün buluııimakla 303 ncü basılı kâğıt ve def
terler faslından 150 000 lira düşüldüğü. 

7. Tapulama ve kadastro ekipleri tarafından tapulaması veya kadastrosu tamamlanan mm-
ta'ka, hölge ve biriliklerde kâin gayrimenkullere ait sicil, plân ve (bunların müstenidi müsfeît ev
rakın mahallî tapu sicil muhafız veya memurluklarına devri icalbetmekte ve 'bir kısım tapu daire
leri de bahis mevzuu evrakı istiap edememekte olması zaruretiyle ve yeniden ihdas olunan kaza-
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İarla tahliye zaruretinde kalınan idareler için bina kiralanmasını teminen 305 nei kira bölümü
nün 12 nei vilâyetler kirası maddesine 45 000 lira miktarına zam yapılması mecburiyeti hâsıl 
olduğu. 

8. Ambar mevcudu nazara alınarak bakiye 236 000 lira tahsisatla 1961 yılı ihtiyacının te
mini mümkün görülerek 306 nei giyecekler faslının 12 nei 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek giyecekler maddesinden 66 900 liranın ve 1961 yılı içimde ecnefoi uzman ceMne 
lüzum görülmemekte olmasından 307 nei harcırahlar bölümünün 50 nei ecnebi uzman ve hizmetli
lerle hımlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları maddesinden 7 499 liranın ten
zil edilmiş bulunduğu. 

9. Tasarruf tmülâhazasiyle 403 neü temsil masrafları bölümüne mevzu l 300 liranın tama
men düşüldüğü. 

10. 1961 yılı içinde yapılması lâzımgelen kadastro ve nirengi ve poligon işleri için gerekli 
işaretlerin ilâmı ve bunların ieabeden maJhallerc vaz'ı için 417 nei bölümün 10 neu nirengi, sınır 
işaretleri, poligon ve taşıma giderleri maddesine 30 000 lira ve 2613 sayılı Kanun mucibince 
kadastro komisyon ve postalarında bulundurulması lâzımgelen âza ve vukuf erbabı ile geçici amele 
ve jaloncularm çalıştıkları günlere ait yevmiyelerin ödenebilmesini teminen aynı faslın 20 nei 
maddesine 32 300 lira ki ceman bu fasla 62 300 lira miktarında zam yapıldığı. 

11. Bakiye tahsisatla hizmetin ifası mümkün görülerek 418 nei Tapulama Kanunu uygulama 
umumi masrafları faslından 662 079 lira ve aynı mülâhaza ile 451 nei yayın masrafları faslının 10 
neu satmalma ve abone maddesinden de 10 000 liranın tasarrufu cihetine gidildiği. 

12. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtına dâhil memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere yeniden açılan 653 neü fasla. 51 997 lira konulduğu. 

13. Halihazır duruma göre mevcut aletlerin kifayeti hasebiyle 1961 malî yılı içinde alet mu
bayaası düşünülmediğinden 751 nei satmalmaeak makin a, alet ve malzeme faslından 1 101 269 lira 
ve keza mezkûr yıl içinde vasıta mubayaa edilmiyeceği için 752 nei 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmaeak taşıtlar faslından 300 000 liranın tenzil edilmiş bulunduğu. 

14. Hazine malı olup izmir Tapu Dairesine tahsis edilmiş bulunan binanın mevcudolan ve ta
pulama ve kadastrodan devredilmekte bulunan sicil, plân ve müsbit evrakı istiap edememekte olma
sından dolayı bunların hüsnü muhafazası için binaya ilâve yapılması mecburiyeti muvacehesinde 
741 nei yapı işleri ve esaslı onarmalar faslına (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere) 
40 000 liralık tahsisat konulduğu, 

Görüldü. 
Tapu, kadastro ve tapulama hizmetlerinin ifasını mümkün kılmak gayesiyle fasıl ve maddeleri 

yukarda belirtilen tertiplere yapılan zanılann yerinde olduğu ve tenzilât yapılan fasıl ve maddeler
le hareket kaydetmiyen fasıl ve maddelere mevzu tahsisatların da kâfi derecede bulunduğu anla
şıldı. 

II 

İşleri 

Genel Müdürlüğün kuruluş ve vazifeleri 2997 sayılı ve 1936 tarihli Teşkilât Kanunu ile tesbit 
edilmiştir. 

Gayrimenkul mallara ait akitlerle bilûmum tescil ve kadastro ve tapu tahrir işlerini kanun ve 
nizamnamelerine göre ifa etmek mezkûr genel müdürlüğün vazifeleri cümlesindendir. 

Genel Müdürlüğe mevdu ve müteveccih işlerin, biri günlük cari muameleler, diğeri de kadastro 
ve tapulama gibi vadeli muameleler olduğu anlaşılmaktadır. 

1. Günlük muameleler : 
Günlük muameleleri, alım, satım, trampa, ifraz, taksim, rehin ve irtifak haklan gibi doğru

dan doğruya tapu idarelerine mevdu işler teşkil etmektedir. 
Bu muamelelerin her yıl artan bir seyir takib ettiği görülmüştür. Meselâ 1948 yılında tapu 

idarelerinde yapılan 591 500 aded muamele karşılığında 9 002 464 lira hare tahsil edildiği halde, 

* 
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1960 yılının aralık ayına kadar 11 aylık müddet içinde 784 336 muamele yapmış ve mukabilinde 
87 784 211 lira hare elde edilmiştir. 

2. Vadeli işler : 
Vadeli işlerle kadastro ve tapulama faaliyetleri kasdedilmektedir. 
a) Arazi kadastrosu (Tapulama) 
Tapulama faaliyeti, 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile başlamıştır. 1955 senesine kadar klâsik 

metodla, (pusla, şerit ve takeometre gibi yerden ölçülerle) devam edilmiştir. 6587 sayılı Kanun
la ve 1955 yılından itibaren ileri memleketlerde tatbik ediiegelen fotogrametrik metodlarla arazi 
kadastrosu işlerine devam edilmiştir. Halen hem klâsik ve hem de fotogrametrik metodlarla me
saiye devam olunmaktadır. 

Bu mesainin devamı için alet ve vasıta bakımından idarenin haiz olduğu imkân, biri orduya 
aidolmak üzere iki tayyare, sekiz kıymetlendirme cihazı, muhtelif tarihlerde alınmış 507 adedT. 1, 
102 aded T. 2, 4 aded T. 3 aletleriyle 62 aded taşıt vasıtasından ibarettir. 

îstatistiki bilgilere göre, memleketimizde tapulanması gereken arazinin heyeti ıımumiyesi 
540 000 kilometre karedir. 

Bugüne kadar devam eden tapulama faaliyeti neticesinde mevcudolan 35 515 köyden 4 242 
köyün kadastrosu ikmal edilmiş ve 4 739 köyün tapulamasına el konulmuştur. 

Tapulaması ikmal edilen bu köylerdeki arazinin yüz ölçümü 48 424 663 dönüm olup, parsel 
adedi ise 4 587 452 dir. 

b) Şehir kadastrosu : 
Gayesi, vilâyet ve kazaların belediye hudutları içindeki gayrimenkul malların kayıtlarını tesis 

ve plânlarını tanzim etmek olan bu faaliyetin başlangıç tarihi 1925 yılıdır. 
O (tarihten bu yana 26 vilâyet, 22 kaza, 219 köy ve mahiye ile 26 çiftliğin kadastrosunun ikmal 

edildiği anlaşılmıştır. Bu suretle kadastrosu ikmal edilen yerlerdeki parsel adedi 935 321 rakamına 
baliğ olmuştur. 

Hailen şehir kadastrosu faaliyetine 23 vilâyet, 22 kazada devam edilmekte olduğu anlaşılmışti'r. 

III 

1961 yılı faaliyet programının tahakkuku ile ilgili temenniler 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1961 yuh faaliyetinin süratli, sıhhatli ve daha ekonomik 
bir şekilde cereyanı (bakımından al iman ve alınmam düşünülen ttedtoirıleritnı tahakkuku çok ehemmıilyet-
lidir. Bu cümleden olarak, 

1. 100 müdürlük kadrosu ile verimli bir mesaiye müsaidollan tapulamıa ekiplerinin birtakım po
litik sebeplerle 233 bölgede faaliyete sevk edilmiş olmasının işlerin süratline, sımhatime ve hattâ ma
liyetine tesir ettiği anlaışıldığımdam başlanmış işler yarıda (bırakılmamak şaritı ile ve zamanlla bölge 
adedinin 100 e inldirilmesi suretiyle teksifi bir mesai ile daha müspet netice alınması mümkün ola
caktır. 

2. Harita Genel Müdürlüğünün teşkilât ve vazifelerinle dair olan 057 sayılı Kanunun tadili su
retiyle 'bu Genel Müdürlüklier arasında, müşterek Ibir çalışma sisteminim kabulü, ayni maksada ya
rarlı harita işlerinde standart olarak daha süratli ve daha iktisadi neticelerdin elde edilmesini sağlı-
yacaktır. 

3. 5602 sayılı Tapulama KanuınnımaHi 10 senelik tatbikatımdan! edinilen tecrübelerle yeniden ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulumıdatn Millî Birlik Komitesine sunulduğu anlaşılan tapulama kamumu ta-
sarısınırn kanuniyet keşfetmesi hallimde, işlerde daha fazla sürat temim edileceği gilbi, muhakeme usu-
lündeki değişikliklerle uzayan dâvaların bir an evvel hükme 'bağlanması ve vatandaşın uzum müddet 
mahkemelerde vakit kaybetmemesi sağlanacaktır; 

4 
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4. Teşkilât kanunu : 
Genel Müdürlüğün, deruhte ettiği vazifeyi, zamanımızın ve hizmetin icap ve ihtiyarlarına cevap 

verebilecek şekilde ifa edebilmesi, 'kalifiye personelin mevcudiyetine bağlıdır. 

Bu Genel Müdürlüğün 1936 tarihli ve 2997 sayılı teşkilât Kaınununa (bağlı kadarlarına (5602 sa
yılı Kanunila kabul edilen arazi kadastrosu müdürlükleri hariç) hiçbir ilâve yapılmıamıştır. Teşkilâ
tın hem aded ve hem de maaş bakımından sıkışık durumda olduğu görülmüştür. 

Bu ihtiyaçları 'karlamak maksadı il-e hazırlanan teşkilât, kanununun Maliye Bakanlığına sevk 
olunduğu anlaşılmıştır. 

Bkuaenıaleyh idaremin, büyük (bir vatandaş top tuluğunu yakındam 'alâkadar eden hizmetin i»abet-
tirdiği kadro imkânlarına kavuşturulmaısı temenniye şayan görülmüştür. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Selâhattin özgür 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca. 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

201 
11 
12 
21 
22 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

2 711 400 
23 509 400 

1 

26 600 

— .. 

2 889 000 
27 124 000 

1 

26 500 

- -

2 889 000 
27 124 000 

1 

26 500 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 45 000 

I F - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı 

Böltim toplamı 26 247 401 30 039 501 30 039 501 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 318 968 432 000 432 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 819 494 2 054 500 2 054 500 

Bölüm toplamı 2 138 462 2 486 500 2 486 500 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri 

ücreti 519 264 450 000 450 000 
12 Vilâyetlere geçici hizmetlileri 

ücreti 646.464 625 000 625 000 

Bölüm toplamı 1 165 728 1 075 000 1 075 000 

39 500 

680 000 

13 500 

39 500 

680 000 

13 500 

39 500 

680 000 

13 500 
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M. 

22 

31 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları doğıun 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurlaıı ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yüı 

ödeneği 
Lira 

75 000 

12 000 

52 000 

30 000 

902 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

75 000 

12 000 

52 000 * 

30 000 

902 000 

1 için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

75 000 

12 000 

52 000 

30 000 

902 000 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D? fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 838 482 2 145 500 2 145 500 
Merkezde ve taşrada Arap har. 
fi tapu kayıtlarının yeni harf
lere çevrilmesi suretiyle çıka
rılması işlerinde mesai haricin
de çalıştırılacak memurlara 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince verilecek 
fazla mesai ücreti 300 000 300 000 300 000 

ikinci kısım toplamı 32 637 073 36 948 502 36 948 502 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasive 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Avdınlatma 
Isıtma 

• 
Bölüm toplamı 

• 17 000 
50 000 
12 500 
15 000 
3 000 
8 000 

105 500 

. . ( - - - -. 

17 000 
15 000 
12 500 
15 000 
3 000 

28 000 

90 500 

) 

17 000 
15 000 
12 500 
15 000 
3 000 

28 000 

90 500 
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B. 

302 

303 
304 

305 
. 

306 

307 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

11 
12 

11 
12 

10 
20 
30 
40 

" 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
(Jbebe-ri giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma , 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Hizmetliler giyeceği 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek giyecekler 

Bölüm toplamı 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

1960 
yılı1 

ödeneği 
Lira 

300 000 
120 000 
100 000 
200 000 
90 000 

400 000 

1 210 000 

1 150 000 

75 000 

225 000 
20 000 
50 000 

370 000 

104 000 
655 000 

759 000 

15-000 

302 900 

317 900 

450 000 
110 000 
300 000 
37 500 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

260 000 
120 000 
100 000 
160 000 
90 000 

400 000 

1 130 000 

1 000 000 

75 000 

225 000 
20 000 
50 000 

370 000 

104 000 
700 000 

804000 

15 000 

236 000 

251 000 

450 000 
. 110 000 

300 000 
37 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

260 000 
120 000 
100 000 
160.000 
90 000 

400 000 

1 130 000 

1 000 000 

75 000 

225 000 
20 000 
50 000 

370 000 

104 000 
700 000 

804 000 

•15 000 

236 000 

251 000 

450 000 
110 000 
300 000 

37 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilea 
Lira Lira 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 7 500 1 1 

70 6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesine göre verilecek taz
minat gündelikleri ile tapula
ma ve kadastro işlerinde kulla
nılacakların muvakkat vazife 
harcırahı 6 383 000 6 383 000 6 383 000 

308 

309 

0 
417 

11 
12 

31 

32 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
gideırleri. 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri. 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Kadastro, tapu yazma heyetle 

7 288 000 

15 000 
90 000 

105 000 

350 000 

150 000 

500 000 

11 805 400 

5 000 

7 280 501 

15 000 
90 000 

105 000 

350 000 

150 000 

500 000 

11 531 001 

0 

7 280 501 

15 000 
90 000 

105 000 

350 000 

150 000 

500 000 

11 531 001 

0 

ri giderleri 
10 Nirengi, sınır işaretleri, poli

gon ve taşıma giderleri 120 000 150 000 150 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Belediye ve köy temsilcileri 
tarafından seçilecek komisyon 
azalan ile vukuf erbabı ve 
âmele ve geçici jaloncu günde
likleri ' 263 200 295 500 295 500 

Bölüm toplamı 383 200 445 500 445 500 

418 Tapulama Kanunu uygulama 
umumi giderleri 7 638 579 6 176 500 6 176 500 

450 Teknik Okulda kadastro mü
hendisi ve Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde tapu si
cil muhafızı olarak yetiştirile
cek öğrencilere verilecek burs- v 
lar 275 200 275 000 275 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 25 000 10 000 10 000 
20 Başka her çeşit giderler 50 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 75 000 20 000 20 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 30 000 30 000 30 000 

476 Kurs ve okullar umumi gi
derleri 

10 Kadastro Okulu ve kursu umu
mi giderleri 

20 Tapulama , kurslan umumi 
giderleri 

418 400 

500 000 

418 500 

450 000 

418 500 

450 000 

Bölüm toplamı 918 400 868 500 , 868 500 

Dördüncü kısım toplamı 9 325 379 7 815 500 7 815 500 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

• — 83 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

601 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yılları borçları 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

2 000 2 000 2 000 

20 000 
1 000 

21 000 
1 

23 000 

20 000 
1 000 

21 000 

23 000 

20 000 
1 000 

21 000 

23 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 
> 

653 Tapu ve Kadastro Memur ve 
Müstahdemleri Tutum ve Mu
avenet Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak 
üzere) 

Altıncı kısım toplamı 0 

51 997 

51 997 

51 997 

51 9^ 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 32 637 073 36 948 502 36 948 502 
Üçüncü kısım toplamı 11 805 400 11 531 001 11 531 001 
Dördüncü kısım toplamı 9 325 379 7 815 500 7 815 500 
Beşinci kısmı toplamı 23 000 23 000 23 000 
Altıncı kısım toplamı 0 51 997 51 997 

GENEL TOPLAM 53 790 852 56 370 000 56 370 000 
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1960 1961 yüı içiû 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar * 
Makina, alet ve malzeme ona
rımı 20 000 4 999 4 999 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, alât ve 
malzeme 1 101 269 1 1 

Yatırımlar toplamı 1 121 269 5 000 5 000 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine aktarılmak üzere) 300 000 0 0 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Bayındırlık bütçesine akta
rılmak üzere) 0 40 000 0 

Yatırımlar genel toplamı 1 421 269 45 000 0 
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Rapor 

4.2. 1961 

Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Adalet Bakanlığının 1961 malî yılı bütçe teklifi, bu Bakanlığa mevdu hizmetler de göz önünde 
bulundurulmak suretiyle tetkik edilerek aşağıdaki hususlar tesbit olunmuştur. 

I 

Umumi izahat 

1. Malûm olduğu üzere, Adalet Bakanlığı teşkilâtı, merkez daireleri ile mahkeme, savcılık 
ve icra dairelerinden terekküb etmektedir. 

Mahkemelerin vazifeleri, mehakim teşkilât kanunları, usul kanunları ve Temyiz Mahkeme
si teşkilâtına mütedair kanunlarla; merkez teşkilât! da 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip 
Nezareti Nizamnamei Dahilîsi, 4358 sayı Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü kuruluş Kanu
nu ve 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu ile tâyin ve tesbit olunmuştur. 

Yürürlükte bulunan teştkilât kanunları bugünün ihtiyaçlarına yeter görülmediğinden, yeni 
Anayananın ihtiva edeceği hükümlerin ışığı altında, ihtiyacı gereği gibi karşılıyacak mahiyette 
yeni bir G ênel Mahkemeler Kuruluşu Kanunu ve yeni bir Merkez Teşkilâtı Kanunu hazırlanması
nın derpiş edildiği; ayrıca, Adlî Tıp Müessesesinin ıslah ve tevsiini istihdaf ey]iyen bir kanun ta
sarısı üzerinde de çalışmakta olduğu öğrenilmiştir. 

2. Umumi mahkemelerin 1958 ve 1959 yıllarındaki faaliyeti ilişik 1 No. lu cetvelde; 
Yargıtay'ın 1959 ve 1JM50 yıllarındaki faaliyeti ilişik 2 nolu cetvelde; 
Ceza ve tevkif evleri ile çocuk ıslâh evlerindeki mahkûm ve mevkuflara ait hareket ilişik 3 

No. lu cetvelde; 
îş esası üzerine müesses yeni ceza evleri ile çocuk ıslah evlerinin durumu da ilişik 4 No. lu cet

velde arz edilmiştir. 

n. 
1960 bütçe tatbikatı 

1. Adalet Bakanlığının 1960 malî yılı bütçesine mevzu tahsisat yekûnu, sonradan kabul olu
nan ek tahsisat ile birlikte, 182 975 439 liradır. Şimdiye kadar bu miktarın 173 266 164 lirası 
verile emrine bağlanmıştır. Kadrodaki münhaller dolayısiyle malî yıl sonunda takriben 3 - 4 mil
yon liralık bir tahsisatın kullanılmıyarak iptal edileceği anlaşılmaktadır. 

2. Alınan malûmata göre, 27 Mayıs 1960 tarihinde sayısı 450 ye baliğ olan münhal hâkim 
ve savcı kadrosu halen 247 ye inmiş bulunmaktadır. Bunların da imkân elde edildikçe kapatıl
masına çalışılmakla beraber, mesleke alınmalarına karar verilmiş bulunan avukat ve eski hâkim 
ve savcılara müktesep haklarına denk kadro tahsisi mümkün olamadığı cihetle bunlardan bilhas
sa yüksek kadroya ihtiyaçları olanların tâyinlerinin yapılamadığı öğrenilmiştir. 

Halen münhal hâkimlik vazifeleri salahiyetli hâkimlerle ve münhal sorgu hâkimliği ile savcı
lık görevlerinden bir kısmı da mahkeme başkâtipleri tarafından tedvir edilmektedir. Bundan baş
ka, 78 kazada icra memurluğu teşkilâtı mevcudolmadığı gibi, teşkilât olan 25 yerde de icra me
murluğu kadrosu münhaldir. Buralarda icra memurluğu vazifesi mahkeme başkâtipliğine gördü-
rülmektedir. 
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3. Cari bütçe yılı içinde, 50, 87 ve 225 sayılı kanunlarla bakanlığın tahsisatına ceman 
3 136 000 lira tahsisat zammedilmiş; buna mukabil 42 ve 50 sayılı kanunlarla ceman 4 745 000 
lira tahsisat da tenzil edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçeye mevzu suç üstü tahsisatı malî yıl sonuna kadar ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşıldı-
ğmdan bu tertip için 797 000 liralık ek ödenek temini mevzuunda Maliye Bakanlığı nezdinde 
teşebbüse geçildiği ve 500 000 lira üzerinden mutabakata varıldığı öğrenilmiştir, 

m. 
1961 Bütçe teklifi 

1. Adalet (Bakanlığının 1961 malî yılı cari masrafları için 197 685 000 ve yatırım masrafları için 
de 2 043 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Cari masraflar tadil edilmiş 1960 yılı tahsisatına nazaran 18 960 196 lira fazlalık ve 2 436 393 
lira noksanlık arz etmekte olup bu çeşit tmasraflardaki net artış miktarı 16 523 887 liradır. Bu mikta
rın 12 milyon lirası personel masraflarındaki artıştan ileri gelmekte; bakiye 4 milyon lirası da daire 
hizmetlerine taalluk etmektedir. 

Yatırım masrafları, hemen hemen (geçen seneki seviyede olup 'mevcut artış, esas itibariyle, İzmir 
Çocuk Islah ve Ceza Evi için derpiş olunan 300 000 lira mütedavil sermayeden ileri gelmektedir. 

2. Muhasebei Umumiye Kanununa ıgöre, her hizmetin karşılığı olan tahsisatın bütçede tam olarak 
yor aldığı ve eklenmesi lâzımgelen cetvellerin bütçe teklifine eklenmiş olduğu ••görülmüştür. 

• 

IV. 

Teklif ve temenniler 
1. Bütçe teklifindeki personel masrafları, auomuı- maaşlarına yapılması derpiş, olunan zam nazarı 

dikkate alınarak hesaplanmış olup, yukarda da belirtildiği üzere, Bakanlık bütçesindeki fazlalık da 
esas itibariyle bundan ileri gelmektedir. Hükümet tarafından hazırlanmakta olduğu Öğrenilen buna 
ait tasarının alacağı nihai şekle 'göre, bittabi, diğer daireler ıgibi Adalet Bakanlığı bütçesinin (bu ter
tibinin de 'gözden geçirilmesi lâzımıgelecektir. 

2. Ceza ve tevkif evleri masraflarına ait 419 ncıı fasılda mahkûm ve mevkuflara ödenecek yiyecek 
masraflarının 90 kuruş üzerinden hesaplandığı ve bu miktarın 52,5 kuruşunun ekmek bedeline, baki
ye 37,5 kuruşunun da iki öyün yemek bedeline taallûk ettiği öğrenilmiştir. Bu miktarların kifayetsiz
liği yanında, iş esasına müstenit yeni ceza evlerinde mahkûmların çalıştırılması suretiyle sağlanan 
diğer faydalarla beraber bunların yiyecek masraflarının da bu şekilde temin edilmekte olduğu nazarı 
dikkate alınarak, ıbu çeşit ceza evlerinde mevcut atölyelerin tevsii ye böylece bir kısım hükümlünün 
daha hayat şartlarının ıslahına imkân hazırlamak üzere 771 ncl fasılla mevzu tahsisatın artırılması 
imkânı üzerinde durulması temenniye şayan görülmüştür. 

3. 752/12 fasılda, satmalınacak taşıtlar için konulmuş olan tahsisatın, 237 sayılı Kanunun bu hu
sustaki hükümlerine göre, teklifte de kaydedildiği veçhile, Maliye Bakanlığı bütçesinin alâkalı fas
lına nakledilmesi lâzımgelmektedir. 

4. İşbu raporun 1/1 kısanında işaret edildiği üzere, yürürlükte bulunan teşkilât kanunlarının, 
Yeni Anayasanın esasları dairesinde umumi bir revizyona <fcâibi tutulması için bakanlıkta ihzarı çalış
malara başlanmış bulunmaktadır. 

Keza, dâvalarda sürat temin edilmesi maksadiyle Usul Kanunları ile İcra İflâs Kanununda ve tat
bikattan doğan aksaklıkları gidermek üzere Medenî Kanun, Türk Ceza Kanunu ve Noterlik kanunla
rında gerekli değişikliklerin yapılması üzerinde durulduğu anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmaların bir an evvel ikmal edilerek hazırlanacak tasarıların, seçimleri mütaakıp kurula
cak yeni (teşriî organa süratle takdim edilebilecek şekilde tertiplenmesi, hiç şüphesiz, eok yerinde ola
caktır. 
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Nihayet son defa kabul olunan af kanunlarının tatbikatını mütaakıp büyük bir ihtiyaca cevap ve
receği bir kere daha müşahede edilmiş olan mahkûmların tahliyelerinden sonra himayeleri ve iş sahibi 
edilmelerini sağlıyacak (Patronaj) kanunu üzerind'eki çalışmaların da bir an evvel ihmal edilerek 
hazırlanacak tasarının teşriî organa getirilmesi ehemmiyetle temenniye şayan görülmektedir. 

Saygılarımla Kurucu Meclis Bütçe Komisyonunun takdirlerine arz ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu Üyesi 

Mahkemeler 

Ağır Ceza 
Top. Millî K. 
Top. Basın 
Asliye ceza 
Tek Millî Ko. 
Sulh ceza 
Trafik 

G. Y. K. 

12 968 
458 
145 

8*6 614 
238 

178 652 
1 865 

1 9 5 8 

îş cetvelleri tablosu 

Yeni gelen 

17 277 
476 
261 

118 581 
2 195 

311 293 
3 321 

Bozma 
üzerine 

gelen 

1 195 
58 
38 

4 824 
16 

7 335 
4 

Toplam 

31 440 
992 
444 

210 019 
1 449 

497 280 
35 080 

Çıkan 

17 441 
556 
307 

114 699 
1 010 

309 493 
31 094 

Devir 

13 999 
436 
137 

95 320 
439 

187 787 
3 986 

Cezalar toplamı 280 940 482 294 12 470 776 704 474 600 302 104 

Asliye hukuk 
Asliye ticaret 
İcra ceza 
İcra hukuk 
Sulh hukuk 
Sulh ticaret 
İş mahkemesi 
İş dâvası 
Gez. Er. Kad. Mah. 
Gaz. Top. Mah. 

Hukuklar toplamı 

C. Müddeiumumiliği 
Sorgu hâkimliği 
İcra dairesi 

165 349 
13 802 
2 526 

10 252 
120 692 

1 593 
6 614 
3 207 

226 742 
363 

551 140 

46 803 
10 169 

363 191 

295 433 
17 390 
7 088 

32 256 
195 658 

1 354 
6 181 
4 321 

98 954 
252 

658 887 

547 506 
34 701 

309 291 

4 604 
363 
152 
562 

2 760 
53 

305 
233 

2 700 
12 

11 744 

—* 
— 
— 

465 386 
31 555 
9 766 

43 070 
319 110 

3 000 
13 100 
7 761 

328 396 
627 

1 221 771 

594 309 
44 870 

672 482 

283 266 
21 088 
7 141 

33 919 
197 103 

1 962 
7 695 
3 211 

92 552 
211 

648 148 

540 894 
32 571 

304 172 

182 120 
10 467 
2 625 
9 151 

122 007 
1 038 
5 405 
4 550 

235 844 
416 

573 623 

53 415 
12 299 

368 310 

Mahkemeler toplamı 

Mahkeme ve adliye 
daireleri toplamı 

832 080 1 141 181 25 214 1 098 475 1 122 748 875 727 

1252 243 2 032 679 25 214 3 310 136 2 000 385 1309 751 
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1959 iş cetvelleri tablosu 

Mahkemeler 

Ağır Ceza 
Toplu Millî Korunma 
Toplu Basın 
Asliye Ceza 
Tek Millî Korunma 
Sulh Ceza 
Trafik 

Cezalar toplamı 

Asliye Hukuk 
Asliye Ticaret 
İcra Ceza 
icra Hukuk 
Sulh Hukuk 
Sulh Ticaret 
îş Mahkemesi 
I§ Dâvası 
Gez. Ar. Kad. Mahke. 
Gez. Toprak Mahkemesi 

Hukuklar toplamı 

G. Y. Ka. Yeni Ge. 

14 000 
436 
137 

95 098 
439 

187 776 
3 554 

301 440 

568 596 

Bozma 
üzerine 
gelen Toplam Çıkan 

17 725 
855 
351 

113 374 
742 

324 440 
37 990 

1 367 
24 
38 

5 620 
3 

8 050 
3 

494 977 15 105 

33 092 
815 
526 

214 092 
1 183 

520 266 
41 547 

811 522 

17 597 
201 
34Ö 

114 538 
567 

301 522 
38 361 

473 126 

Devir 

15 495 
614 
186 

99 554 
617 

218 744 
3 186 

338 396 

181 235 
12 867 
2 624 
9 151 

122 533 
1 012 
5 441 
4 590 

235 874 
379 

286 118 
7 694 
8 096 
37 290 
187 389 
1 005 
7 334 
5 183 
89 266 

153 

4 736 
12 397 

139 
595 

2 779 
50 
418 
35 

2 252 
17 

472 089 
32 898 
10 859 
47 036 
312 701 
2 067 
13 193 
9 808 

327 392 
549 

288 889 
20 701 
7 803 
36 406 
196 640 
1 269 
7 667 
3 949 
90 430 

175 

183 200 
12 197 
3 013 
10 630 
116 061 

798 
5 526 
5 859 

236 962 
374 

627 439 11 289 1 207 324 638 551 568 973 

C. Savcılığı 
Sorgu Hâkimliği 
icra Dairesi 

Mahkemeler toplamı 

Genel toplam 

53 444 
12 282 

871 103 

870 036 

1 3 % 085 

551 619 
33 674 
379 998 

1 122 416 

2 087 707 

— 

26 394 

26 394 

605 063 
45 956 
751 101 

2 018 846 

3 420 966 

557 136 
33 779 
322 583 

1 111 477 

2 024 975 

47 927 
12 177 
428 518 

907 369 

1 395 991 
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1960 Yargıtay Ceza ve Hukuk dairlerîyle Cumhuriyet Başsavcılığının iş vaziyetini gösterir tablo 

Daireler 

Geza Genel Kurulu 
Birinci Ceza 
İkinci Ceza 
Üçüncü Ceza 
Dördüncü Ceza 
Beşinci Ceza 
Altıncı Ceza 

Cezalar' toplamı 

Hukuk- Genel Kurulu 
Birinci Hukuk 
İkinci Hukuk 
Üçüncü Hukuk 
Dördüncü Hukuk 
Beşinci Hukuk 
Altıncı Hukuk 
Yedinci Hukuk 
Sekizinci Hukuk 
Ticaret 
İcra îflâs 

Geçen 
yıldan 
kalan 

25 
764 

1 335 
4 805 
1 951 

608 
1928 

11 416 

362 
961 
388 
402 

5 869 
352 

1 209 
359 

3 705 
639 

36 

Yeni 
gelen 

765 
3 428 

13 014 
28 167 
11 160 
5 854 
7 439 

69 827 

923 
10 228 
7 941 
8 486 

12 951 
8 139 
9 950 

12 850 
8 990 
4 214 

10 214 

Toplam. 

790 
4 192 

14 349 
32 972 
13 111 
6 462 
9 367 

81 243 

1 285 
11 189 
8 329 
8 888 

18 820 ' 
8 491. 

11. 159 
13 209 
12 695 
4 853 

10 250 

Çıkan 

785 
3 168 

14 247 
23 472 
12 836 

6 072 
9 357 

69 937 

750 
9 140 
7 275 
8 492 

14 545 
7 812 

10 006 
12 861 
10 162 
3 743 
9 647 

Devir 

5 
1 024 

102 
9 500 

275 
390 

10 

11 306 

535 
2 049 
1 054 

396 
4 275 

679 
1 153 

348 
2 533 
1 110 

603 

Hukuklar toplamı 14 282 94 886 109 168 94 433 14 735 

Ceza ve Hukuklar toplamı 25 698 164 713 190 411 164 370 . 26 041 

Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ' 79 710 79 715 79 304 411 
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1959 Yargıtay iş durumu 
~âi 

' 
Daireler 

Ceza Gn. Kurulu 
Birinci Ceza 
ikinci Ceza 
Üçüncü Ceza 
Dördüncü Ceza 
Beşinci Ceza 
Altıncı Ceza 

Cezalar Toplamı 

Hukuk Genel Kurulu 
Birinci Hukuk 
İkinci Hukuk 
Üçüncü Hukuk 
Dördüncü Hukuk 
Beşinci Hukuk 
Altıncı Hukuk 
Yedinci Hukuk 
Sekizinci Hukuk 
Ticaret 
İcra İflâs 

Hukuklar Toplamı 

Genel Toplam 

0. Baş. Savcılığı * 

Geçen 
yıldan 

1 
2 
1 
4 

9 

1 

5 

o 

11 

21 

D. 

5 
124 
689 
296 
210 
552 
— -

876 

197 
164 
400 
160 
573 
628 
846 
355 
— 

344 
8 

675 

551 

1 

Yeni 
gelen 

668 
3 508 

17 
20 

620 
397 

12 976 
6 797 
5 147 

67 

9 
7 
7 

11 
8 

11 
16 

6 
o 
') 8 

92 

113 

719 
556 
335 
955 
806 
229 
369 
965 
256 
739 
203 

132 

159 245 

72 649 

Toplam 

673 
4 632 

20 309 
21 693 
17 186 
7 349 
5 147 

76 989 

916 
10 720 
7 735 
8 115 

17 379 
8 857 

12 215 
19 320 
6 256 
4 083 
8 211 

103 807 

180 796 

72 650 

Çıkan 

648 
3 868 

18 974 
16 888 
15 235 
6 741 
3 219 

65 573 

554 
9 759 
7 347 
7 713 

11 510 
8 505 
11 006 
18 961 
2 551 
3 444 
8 175 

89 525 

155 098 

72 645 

Devir 

25 
764 

1 335 
4 805 
1 951 

608 
1 928 

11 416 

362 
961 
388 
402 

5 869 
352 

1 209 
359 

3 705 
639 
36 

14 282 

25 698 

5 

Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerindeki mahkûm ve mevkuflara ait hareketi gösterir 
3 numaralı cetvel 

1. 1959 senesinde ceza evlerine giren mahkûm ve mevkuf adedi 
1959 senesinde ceza evlerinden çıkan mahkûm ve mevkuf adedi 

2. 1960 Eylül ayı sonu itibariyle ceza evleri 

Mevcudu 
Mahkûm Mevkuf 

156 379 
153 025 

30 280 21 197 Yekûn: 
113 ve 134 sayılı Af kanunlarının tatbikatı dolayısiyle 

Tahliye edilen 
Mahkûm Mevkuf 

51 477 

17 526 2 196 Y«kûn: 19 722 
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4. Af kanunlarından sonra tekrar suç işliyerek ceza evlerine 
girenlerin adedi: 365 

5. 1960 Aralık ayı sonu itibariyle ceza evleri 
Mevcudu 

Mahkûm Mevkuf 

13 423 18 667 Yekûn: 32 090 

İş esası üzerine kurulu yeni ceza evleriyle çocuk ıslah evlerindeki i§ bölümleriy 
larını, sermayesini, kâr ve zarar hesaplarını gösterir listedir 

Sıra 
No. Ceza evinin adı 

1 Ankara Yeni Ceza Evi 

2 Dalaman > s> 
3 Değirmisaz » » 
4 Edirne » » 
5 İsparta > » 
6 İmralı » » 

7 İnşaat » » 
8 Sivas » » 
9 Ankara Çocuk Islah Evi 

Mevcut iş kolları 

Marangoz, demirciKk, terzilik, kundura, 
matbaa ve ciltçilik atelyeleri 
Tarım işleri 
Kömür İşletmesinde hükümlü çalıştırılması 
Tarım işleri, fırıncılık, marangoz atelyesi 
Halıcılık atelyesi 
İnşaat, marangoz, demircilik, terzi, fırın, 
kundura, mandıra, dokuma, trikotaj, atel
yeleri ve ziraat, balıkçılık 
İnşaat işleri 
Halıcılık atelyesi 
Marangoz, demircilik, terzilik, kundura atel
yeleri 

Mevcudu 

225 
139 
258 
128 
120 

254 
86 
238 

Sermayes 

1 495 267, 
417 192, 
42 291, 
509 579, 
425 253, 

1 021 418, 
495 513, 
582 912, 

174 473 495, 
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B. 

101 

M. ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

12 000 

12 000 

1961 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

12 000 

12 000 

ılı için 
Koraisyoııc:u 
kabul edilen 

Lira 

12 000 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 6 770 000 8 894 000 8 894 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 81 224 120 88 882 000 88 882 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 500 2 500 2 500 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı * 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 88 006 620 97 788 500 97 788 500 

202 t^cretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 699 000 809 000 795 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 10 309 800 11 595 000 11 595 000 

Bölüm toplamı 11 008 800 12 404 000 12 390 000 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayıh kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

119 560 

2 504 000 

15 800 

400 000 

120 000 

2 504 000 

16 000 

400 000 

120 000 

2 504 000 

16 000 

400 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yık 

Ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

7 000 
82 400 
95 240 

7 000 
82 000 
95 000 

kabul edilen 
Lira 

7 000 

82 000 
95 000 

207 

209 

Bölüm toplamı 3 324 000 3 224 000 3 224 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere 
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin !D? fıkrasiyle 34* 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

3 000 3 000 3000 

210 
218 

219 
220 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
Hâkim tahsisatı 
6119 sayılı Kanun gereğince 
adlî tababetle ilgili olarak öde
necek tazminat 

6 683 600 
1 

0 
24 410 800 

471 600 

7 763 427 7 762 427 
1 1 

21 000 21 000 
24 410 800 24 410 800 

221 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince mütehas
sıslara verilecek huzur ücreti 10 000 

471 000 

10 000 

471 000 

10 000 
ikinci kısım toplaını 133 818 421 146 093 728 146 080 728 

301 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

115 500 
50 000 
31 500 
75 000 
57 850 

175 000 

504 850 

106 000 
45 000 
30 000 
75 000 
58 000 

175 000 

489 000 

106 000 
45 000 
30 000 
75 000 
58 000 

175 000 

489 000 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma, 

1 950 000 
800 000 

1 100 000 
350 000 
250 000 

1 300 000 

950 000 
800 000 

1 000 000 
350 000 
250 000 

1 300 000 

950 000 
800 000 

1 000 000 
350 000 
250 000 

1 300 000 

305 
306 
307 

308 

Bölüm toplamı 4 750 000 4650000 4650000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 375 000 2600000 2600000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve mas rafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 700 000 700 000 700 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

21 
22 

10 
20 
30 
40 

11 
12 

retleri 
Merkez telefon giderleri 
ViHâyeıtler telefon gi'dealerl 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
Vilayetler 

7 750 000 
120 000 
200 000 

8 770 000 

650 000 
467 150 

1 060 000 
300 000 
500 000 
60 000 

1 920 000 

35 000 
250 000 

7 750 000 
120 000 
200 000 

8 770 000 

750 000 
400 000 

1 00 000 
300 000 
450 000 
30 000 

1 780 000 

35 000 
250 000 

7 000 000 
120 000 
150 000 

7 970 000 

750 000 
400 000 

1 000 000 
300 000 
450 000 
30 000 

1 780 000 

35 000 
250 000 

Bölüm toplamı 285 000 285 000 285 000 
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M. 

11 
-

12 

13 

14 

21 

22 

31 

32 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıtlar 
Bakanlık otomobili işletme gi
derleri 
Bakanlık otomobili onarma 
giderleri 
Temyiz Reisliği ve Başmüddei-
umumilik otomobilleri işletme 
giderleri 
Temyiz Reisliği ve Başmüddei-
umumilik otomobilleri onarma 
giderleri 
Merkez taşıtları işletme 
giderleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

4 500 

3 500 

6 000 

6 000 

12 000 

8 000 

132 000 

106 000 

1961 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 500 

3 500 

6 000 

6 000 

12 000 

8 000 

150 000 

120 000 

ı için 
'Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 500 

3 500 

6 000 

6 000 

10 000 

8 000 

150 000 
,' 

120 000 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

27a ooo 
20 000 000 

310 000 308 000 

20 034 000 19 232 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
417 Kovuşturma giderleri 

10 Suç giderleri 
20 Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu gereğince adlî müza
heret giderleri 

30 Ecnebiler istinabe masrafları 
40 Medenî Kanunla Nüfus Kanu

nu gereğince müddeiumumiler 
tarafından açılacak dâvalar 
giderleri 

20 000 

200 000 

40 000 
4 500 

20 000 

4 400 000 

40 000 
4 500 

10 000 

4 400 000 

40 000 
4 500 

300 300 300 



B. M. ödeneğin 

21 -

çeşidi 

- Adalet Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 97 — 
yılı için 

" Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 Medenî Kanunla ve başka ka
nunlar gereğince hâkimin ve 
ticaret sicilli memurunun ken
diliğinden görmeye ve yapma
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
işler giderleri 3 000 1 000 10 000 

418 
10 

20 
30 

419 
10 
20 

30 
40 
50 

Bölüm toplamı 

Adlî Tıp Kurulu giderleri 
Müşahede evi yiyecek 
giderleri 
Yönetim giderleri 
Otopsi sandıkları ve kimyevi 
ecza satınalma giderleri 

Bölüm toplamı 

Ceza ve tevkif evleri giderleri 
Yiyecek giderleri 
Doktor ücreti ve ilâç 
giderleri 
Yönetim giderleri 
Sevk giderleri 
Ceza ve tevkif evleri ile hü
kümlü çocuk ıslah evlerinde 
alınacak sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği giderler 

Bölüm toplamı 

4 247 800 

40 000 
65 000 

20 000 

125 000 

16 000 000 

300 000 
4 860 658 

900 000 

100 000 

22 160 658 

4 454 800 

, 

* 
50 000 
70 000 

30 000 

150 000 

14 000 000. 

254 200 
4 760 000 

900 000 

100 000 

20 014 200 

4 454 800 

50 000 
70 000 

30 000 

150 000 

14 000 000 

254 200 
4 760 000 

900 000 

<r 

100 000 

20 014 200 

420 
450 

451 

Mebuslann seçim giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere, verile
cek burslar 315 000 

6 000 000 6 000 000 

315 000 315 000 
Yayın giderleri 

10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

50 000 
70 000 

50 000 
70 000 

50 000 
70 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 Adlî kanun, nizamname ve yö
netmeliklerin hazırlama ve dü
zenleme giderleri 100 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 220 000 220 000 220 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit giderleri , 33 750 33 750 33 750 

20 Teknik yardımdan faydalana
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve gi
derleri 6 200 6 200 6 200 

453 

10 

20 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetleri
nin gerektirdiği masraflar -
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

•'Dördüncü kısım toplamı 

39 950 

45 867 

22 500 

$8 367 

27 196 776 

* 

31 

39 950 

35 822 

22 500 

58 322 

272 272 

39 950 

35 822 

22 500 

58.322 

31 262 272 

Beşinci kınım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 100 000 100 000 100 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yıllan borçlan 75 000 75 000 75 000 
20 1928 - 1955 » » 4 000 4 000 4 000 

Bölüm toplamı 79 000 79 000 79 000 

Deşinci kışını toplamı 179 000 179 000 179 000 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

(Vleneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve 
Ankara Adliyesi Hâkim ve Me
murları Yardımlaşma Cemiye
tine (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 0 92 000 92 000 

Altıncı kısmı toplamı 92 000 92 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısmı toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısmı toplamı 
Altmcı kısmı toplamı 

12 000 
133 818 421 
20 000 000 
27 196 776 

179 000 
0 

181 206 197 

12 000 
146 093 728 
20 034 000 
31 272 272 

179 000 
92 000 

197 685 000 

12 000 
146 080 728 
19 232 000 
31 262 272 

179 000 
92 000 

196* 858 000 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Adliye binaları yapı onarımı 
ve küçük yapılar 400 000 400 000 400 000 

H öeza ve tevkif evleri yapı ona
rımı ve küçük yapılar 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 1400000 1400000 1400000 
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M. ödeneğin çeşidi 

I - Onarımlar 

Adlî Tıp Kurulu alet ve gereç
leri onarımı 
Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak alet ve malzeme 
237 sayılı Kanun gereğince sa* 
tmalmacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine nakledilecektir. 
Mütedavil sermaye 

Yatırımlar toplamı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

deneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 3 000 3 000 

10 000 20 000 20 000 

475 000 320 000 O 
O 300 000 1 000 000 

• • - . • ı . • • — ı ı ı — ı ı . m — • • • • • — — • ı—ı...ı « • •• " " « 

888 000 2 043 000 2 423 000 
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Rapor 
6 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığının 1961 malî yılı bütçe tasarısının Yüksek Komisyon adına tarafı
mızdan yapılan inceleme sonuçları aşağıda sıralanmıştır: 

Millî Savunma Bakanlığı hizmetleri 5398 sayılı Teşkilât ve Vazife Kanuniyle tesbit edilen ge
nel esaslar dâhilinde yürütülmektedir. Ancak bu 'kanunun memleketin politik ve sitratejik duru
mu, modern haı*b konseptinin icap ve istekleri, memleketin ekonomik gücü ve istihsal kaynak
ları, bütçe ve malî imkânlar dikkate alınmak suretiyle bugünkü ihtiyaçları karşılayacak şekil
de yeniden tedvin edilmesi şayanı arzudur. 

Millî Savunma Bakanlığının 1961 malî yılı bütçe teklifinin karakteri hakkında izahatta, bulun
madan, bu bütçeye tekaddüm eden 10 senelik devreye kısaca bir göz atmanın faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 

1. 1950 malî yılında 1 487 208 563 lira olan Devlet ^bütçemizden Millî Savunma hizmet
lerine ayrılan ödenek miktarı 458 237 604 lira olup, bu miktar Devlet bütçesinin % 30,81 e to-
kahül etmektedir. 

2. 1950 malî yılından itibaren para hacminde vukua gelen artışlar 1960 malî yılında 7 281 695 
liraya çıkan Devlet bütçesi 10 sene zarfında % 475 nispetinde bir artış göstermesine rağmen bu 
bütçede Millî 'Savunma hizmetlerine ayrılan hisseler ise % 15 nispetine kadar düşmüştür. 

3. Halbuki 1950 malî yılında 291 918 olan fiilî kadro 1960 malî yılında 458 590 na yük
selmiştir ki iki devre arasındaki fiilî kadro artış nispeti % 57 dir. 

4. Bilindiği üzere 1950 deki Türk Lirasının iştira kabiliyetiyle 1960 daki iştira kabiliyeti 
arasında ikincisinin aleyhine % 322 nispetinde bir düşüklük meydana gelmiştir. 

5. Bir an için Millî Savun/ma Bakanlığı fiilî kadrolarımın ve hizmet vüsatinin 3*950 malî yılındaki 
seviyesini muhafaza ettiği; ka'bul edilse dahi 1960 malî yılı Devlet bütçesindeki hissesinin basit bir 
hesapla 2 290 000 000 lirayı bulması icabederdi. 

6. Kaildi ki, Millî Savunma Bakanlığı fiilî kadroları 1950 deki seviyesini muhafaza etmediği gilbi 
harb fconıseptlerindeki değişiklikler ve ilerlemeler dokyısiyle ordunun iktihaz etmek zorunda kaldığı 
hizmet ve faaliyetler ve personelin eğitim işleri bir hayli artmış bulunmaktadır, 

Böyle olunca em geç 1960 malî yılında bu hususlarım düşük iktidar tarafından' ele alınması ve Mil
lî Savunana bütçesinin ona göre verilmesi gerekirdi. Halbuki durum tamamen bu görüşün aksin© te
celli etmiş ve hizmetlerdeki artış dikkate alınmamıştır. 

1. Silâhlı Kuvvetllerimke muhtaç bulundukları ödenekler tamamen verilmediğine göre bu 10 se
nelik devre zarfında bir taraftan stoklar tüketilmiş, diğer taraftan da hayati önem taşıyan hizmetler 
ifa edilememiş veya İktisadi Devlet Teşekküllerine borç bırakılmak zorunda kalınmıştır. 

1960 malî yılı bütçe tatbikatıma gelince : 
1. • Yukarıda açıklandığı üzere "asgari bir hesapla 2 290 000 000 olmam icabeden Millî Savunma 

Bakanlığı 1960 malî yılı bütçesi Bakanlık teklifinden takriben 546 milyon liıra moksaniyle 
1 870 172 156 lira Olarak kabul edilmiş idi. Bu miktarın içerisinde 632 milyon liralık Amerikan kar
şılık paralar fonundan verilmesi plânlanan meblâğ da dâhil bulunmakta idi. 

2. Halbuki 632 milyon lira olarak verilmesi mukarrer diye beyan edilen Amerikan karşılık pa
ralar yardımı da 80 müyon lira eksiği ile 552 milyon lira olarak realize edilebilmiştir. 
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3. 1960 malî yılı bütçesi her yıl olduğu gibi noksan olarak verilmesi, Milî Savunana hizmetle

rinin if asımda büyük ölçüde bir aksakluk vücuda getirmiş, (bu arada İktisadi Devlet Teşekküllerine 
1959 ve daha evvelki yıllarda yapılan 76 milyon liraya ilâveten 108 milyon lira civarında bir borç 
bırakılması zaruri görülmektedir. 

Bu basit misal, dü§ük iktidarın bütçelerin hazırlanmasıaadûiki samimiiyöteiızHiğina açıkça göstermek
tedir. 

1961 malî yılı bütçesi hakkımda : 
Sözlerimize (başlamadan! önıee, 27 Mayıs Irakniâbına miüta&kıp, Türk Silâhlı Kuvvetlerimin sosyal ve 

fiziki kalkınmasını sağlamak bakımından Millî Birlik Komitesince alınmış olan tedbirleri yüksek hu
zurunuzda bir kere daha hatırlatmak isteriz: 

1. Çok eski zamanlarda tesbiıt edilmiş olan öğrenci aylıkları orta öğretimder ayda 10 - 20 liraya, 
Yüksek öğretimde 30-40 liraya çıkarılmıştır.. v 
2. Askerî garnizonların içme ve kullanma sularının sağlanması bir esasa bağlanmıtştur. 
3. Hizmet erleri kaldırılmış ve IböyMikle yıllardan beri antidemokratik olan bu tasarrufa niha

yet verilmiştir. ı . ' 
4. Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenjra.'e-

lere girişilmesi yetkisi tanınmııştır. 
5. Millî Savunana Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat yapılmasi ve bu Bakanlıkça kullanılan 

ofayrimenikullerden lüzumu kalmıyanıların satılmasına yetki verilmesi kabul edilmiştir. 
6. Millî Savunana Bakanlığıma, tahsis olunan lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazaları 

bir eisasa bağlaınmıştır. 
7. Devlet sektöründeki haritaianın bir elden yapılması ve maliyet fiyatlarının düşürülmesi gaye

siyle 657 sayılı Kanun tadil edilmiş ve böylece Harita Genel Müdürlüğünün gelişmesine imkân1 hazır
lanmış, bu arada bu Genel Müdürlük mütedavil sermaye ite çalışabilir bir teşekkül haline getirilmiş
tir, 

Böylece Devlet Bütçesinden, bu sene cüzi olmakla beraber ilerdeki senelerde bu gibi işlerin 
bir yerde teksif edilmesi suretiyle büyük bir taasrruf sağlanacaktır. 

8. Silâhlı kuvvetler personelinin sosyal bakımdan kalkınması ve mecburi bir tasarruf yaptırıl
ması için Ordu Yardımlaşma Kanunu yapılmıştır. 

9. Silâhla kuvvetler iç hizmetlerini düzenliydi ve bu ihtiyaçlarını bu-günkü duruma göre sağ-
lıyan bir İç. hizmet Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla hastalanan subay, ve astsubaylarla bunla
rın ailelerinin yurtiçinde ve dışındaki tedavileri gayet sağlam esaslara bağlanmış, bilhassa te
davi' usul ve sistemleri diğer Devlet sektöründeki (hattâ Millî Savunma Bakanlığındaki) ma
murlarla aralarındaki farklar kaldırılmıştır. Bn haklardan emeklilerle ailelerinin faydalanma; 
mümkün .kılınmıştır. 

Bundan başka Hükümetçe, memur ve ücretli aylıklarına yapılması derpiş olunan kademeli 
f/c 35 zamlarla subay ve astsubay maaşlarının 500 lira aylığın kaldırılmasiyle hâsıl olacak öde
nek ihtiyacının da dikkate alındığı görülmüştür, Hizmetlerinin karekteri itibariyle diğer subaylar 
ve astsubaylardan ayrı bir özellik taşıyan askeri personeli eğitim ve moral bak-mmdan' teşvik et
mek maksadiyle durumlarının ıslâh edilmesi de ön plânda, yer almalıdır. 

Şimdi 1961 malî yılı bütçesinin karakterine gelelim : 
1. Her şeyden evvel şunu ifade etmeliyiz ki, Millî Savunma Bakanlığının 1961 malî yılı bütçe 

teklif strüktürü itibariyle 10 senelik devredeki bütçelerden tamamen ayrı bir hüviyet ve karak
ter-taşımaktadır, 

Zira şimdiye kadar Amerikan karşılık paralar fonundan Millî Savunma hizmetlerinin des
teklenmesi maksadiyle verilmekte olan paralar Devlet bütçesine gelir kaydedilmemekte ve iktida
rın arzusuna göre belirli olnvyan zamanlarda tahsis edilmekte idi. Genel olarak malî yılın ikin
ci yarısında dört, beş taksitde ve malî yılın bitmesine çok az bir zaman kata bütçeye intikal eden 
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bu paraların tamamen kullanılmasına imkân bulunamamakta ve dolayısiyle bir program ve plâna 
bağlanan hizmetlerin ifa edilememesine sebolmakta idi. 

2. Bugün ise durum tamamen değişmiştir. Amerikan karşılık paralar fonundan verilen paralar 
Devlet bütçesine gelir ve Millî Savunma bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydedilecektir. Bu 
sistemin faideleri izahtan varestedir. Böylelikle bakanlık bir malî yıl içinde alabileceği âzami öde
nek miktarını kesin olarak bilecek ve bütün program ye plânlarını buna göre yapmak imkânına ma
lik olacaktır. 

3. Bakanlığın 1961 malî yılı bütçesine Devlet bütçesinden 2 114 000 000 liralık bir ödenek ay
rıldığını görmekteyiz. Bununla beraber Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilmiş olan sadece 
2 114 000 000 liradan ibaret kalmamaktadır. Düşük iktidarın savunma hizmetlerine verdiği önem 
bir sembolü olmak üzere yukarda beyan olunduğu veçhile her malî yıl sonunda İktisadi Devlet Te
şekküllerine borç bırakılmakta idi. Millî İnkılâp Hükümeti senelerden beri devam edegelen bu borç
ları da özel bir kanunla tasfiye etme yolundadır. Böylece Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen 
ödeneklerin hakikatta 2 298 000 000 liraya baliğ olduğu kolayca anlaşılmaktadır. 

4. 2 114 000 000 liralık bütçe teklifi 8 665 000 000 liralık Devlet bütçesinin % 24,40 na, borçlar 
da dâhil edildiği takdirde % 26,50 sine tekabül etmektedir. 

5. 1961 bütçe teklifi olan 2 114 000 000, 1960 malî yılı millî bütçesinden verilen 1 238 172 156 
liraya nazaran 875 827 844, 

Amerikan karşılık para fonundan verilen 552 milyon lira ile birlikte hâsıl olan 1 790 172 156 
liraya nazaran 323 827 844 lira, İktisadi Devlet Teşekküllerine olan 184 595 882 liralık borçların 
tasfiyesi suretiyle de 508 423 726 lira bir artış göstermektedir ki, böyle bir artış 10 senelik bütçe
lerde vâki olmamıştır. 

6. Bu bütçe teklifinin kuvvetlere ve hizmetlere taksimi şu şekildedir : 
a) Kuvvetlere taksimi : 

Kuvvetler 

Müşterek hizmetler 
Kara Kuvvetleri 
Hava Kuvvetleri 
Deniz Kuvvetleri 
Harita Genel Müdürlüğü 

Toplam 

Miktarı lira 

292 597 987 
1 285 751 003 
306 093 006 
218 767 997 
10 790 007 

2 114 000 000 

% nispeti 

13,84 
60,82 
14,48 
10,35 
0,51 

100,00 
b) Hizmetlere taksimi : 

I nci kısım ödenek ve benzeri özlük haklar (Bakan *. 
ödeneği) 12 000 — 
II nci kısım personel giderleri ve başka haklar 
(tekmil maaş ve ücretler, işçi ücretleri zamlar ve 
tazminatlar) 814 698 '507 38,54 
III ncü kısım yönetim giderleri (büro masrafları, 
PTT masrafları, kira, yolluklar, tedavi giderleri) 43 472 004 2,05 
IV nci kısım daire hizmetleri (muayyenat, giye
cek, harb gereçleri, ulaştırma, sağlık malzemesi, 
okullar giderleri, manevra burslar, staj ve tahsil, 
kurslar NATO, eratın okuma yazması gibi) 1 035 314 495 48,97 
V nci kısım borçlar 136 000 0,02 

A/I - Toplamı 1 893 633 006 89,58 
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Kısımlar Miktarı lira % nispeti 

A/II - Yatırımlar (yapı ve gemi onarımı, istimlâk-
ler, yeni yapı, hava meydanları yol ve depo ya
pımı, enfraştrüktür, tersaneler) 220 366 994 10,42 

Genel toplam 2 114 000 000 100,00 

Yeni bütçe teklifi ile ilgili incelemeler : 
1. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine göre her hizmet karşılığı olan ödene

ğin bütçe teklifinde yer aldığı görülmüştür. Yeni yapı ve onarım için ayrılan ödenekler bir prog
ram ve plâna bağlanmıştır. 

2. 3656 sayılı .Kanunun 9 ncu maddesi gereğince daimiyet arz etmiyen yani geçici mahiyet
te olan hizmetlere ait (E) cetveli kadroları tamamen kaldırılmıştır. Kaldırılan (E) cetveli kad
rosunda istihdam edilen personelden bakanlıkça vücutlarından istifade edilmeleri mümkün görü
lenler (D) cetveli kadrolarına alınmıştır 

Genel olarak sivil memur kadrolarında kanuni terfiler dışında büyük bir artış göze çarpma
maktadır. 

3. Yabancı uzman ve tercümanlar Amerikan Yardım Kurulu ile Ordu Dil Okulunda bulun
maktadır. 

4. Staj ve tahsil maksadiyle yurtdışına gönderilen subayların yolluklariyle başka her çeşit 
masrafları bütçenin 452 nci bölümüne tam olarak konulmuştur. 

5. Demirbaş eşya ve döşeme ihtiyaçlarına konulan ödenek gayet asgari standartlara göre ay
rılmış olup yalnız yeni teşkil edilecek birlik ve teşekküllere inhisar ettirilmiştir. 

6. a) 307 nci yolluklar tertibinde bulunan yurtdışındaki kurs giderleri 476 ncı bölüme, 
b) 421 nci ilk madde giderleri tertibi kaldırılmış ve 411 nci harb gereçleri bölümünün 11 nci 

Kara Kuvvetleri maddesine ilâve edilmiştir. 
7. Daire hizmetleri meyanmda yer alan ordunun muayyenat, giyecekler, harb gereçleri, ulaş

tırma gibi ana bölümlerine konulan ödeneklerin tasarruf prensiplerine ve bir malî yıl içinde ifa 
edilebilecek hizmetlere göre ayarlanmak suretiyle konulduğu görülmüştür. 

8. Yayın giderleri 1960 malî yılı tatbikatına göre sadece bâzı zaruri kitap, mecmua, telif ve 
tercüme eserlerinin satmalmmasma inhisar ettirilmişdir. 

9. İktisadi Devlet Teşekküllerine olan borçların Hükümetçe tasfiye cihetine gidilmesi dolayı-
sijyle bu tertiplere cüzi bir miktar ödenek konmuştur. 

10. Yatırımlara gelince : 
Bunlara şöyle bir öncelik sırası verilmiştir. 
a) Sâri taahhütlerin tamamlanması, 
b) Tamamlanmış veya olağanüstü taahhütlerin karşılanması, 
c) Yeni ihtiyaçlar, 
d) Mevcut bina ve tesislerin bakım ve idamesi, küçük çaptaki işlerden bitirilemiyen tesis yok

tur. Hizmete açılmıyacak işler için ödenek istenmemiştir. 
Bu sene bütçesine ayrıca Gülhane Askerî Tıp Akademisi inşaatı için 229 sayılı Kanunla emre

dilen on milyon lira ile, 220 sayılı Kanun gereğince Dumlupmar âbidesi için 1 250 000 liralık ödenek 
ayrıca konulmuştur. 

186 sayılı Kanunla 10 senede bitirilmek üzere inşasına başlanması emredilen ve 540 milyon li
raya mal olacağı tahmin edilen subay ve astsubay lojmanları inşası için bu seneye mahsus olmak 
üzere 20 milyon lira konmuştur. Plân ve projeleri tamamlandıktan ve lüzumlu tertip ve tedbirler 
alındıktan sonra gelecek malî yıldan itibaren bu bölüme konulacak ödenek kanuni seviyesine çı
karılacak ve Silâhlı Kuvvetlerimizin lojman ihtiyacı süratle tamamlanacaktır. 

11. Enfranstrüktür hizmetlerine 1960 malî yılma nazaran 76 milyon küsur lira civarında bir 
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artışla 130 milyon liralık bir ödenek konulmuştur, Bu hal Hükümetimizin NATO anlaşmalarına w 
vecibelerine sadakatin bir ifadesidir. 

12. Askerî stok temini için konulan ödenek bir ordunun seferi stoklara ihtiyacının lüzum ve 
ehemmiyetini tebarüz ettirmesi bakımından şayanı memnuniyettir. 

13. Cumhuriyet Ordusu personelinin en büyük unsurunu teşkil eden askerî personelin, toplum 
olarak beslenme, idare, giydirilme ve barındırılmalarında yeter seviyeye ulaştırılmaları, sosyal ba
kımdan kalkınmak zaruretleri göz önüne alınmak ve makûl bir tasarruf anlayışına, Hükümetin ta-
kibedeceği istikrar içînde kalkınma iktisadi ve malî politikasına sadık kalınmak suretiyle hazırlan
mış olan Millî Savunma Bakanlığının bütçe teklifi üzerindeki görüşlerimizi. yüksek tasviplerinize 
sunarız. 

Raportörler : 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Millî Birlik Komitesi Üyesi 
Tunçkanat Haydar özkaya Şükran 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyoncu 

ödeneği istenen kalbul edHen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım • ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

U 

Birinci kısım toplamı 

t kinci kısım • Personel 
giderleri 

î - Maaşlav \ro ücretler 
Maaşlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz y> 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

tîcnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
Kara Kuvvetleri 

12 000 

349 277 000 
87 672 000 
52 610 000 
3 593 000 

493 152 000 

20 680 000 
3 923 000 
2 500 000 

700 000 

27 803 000 

1 406 000 
191 000 

0 
166 000 

1 763 000 

1 157 000 

12 000 

400 270 000 
111 890 000 
64 430 000 
3 410 000 

680 000 000 

33 002 000 
4 500 000 
3 986 000 
1 440 000 

42 928 000 

i 
1 
1 
1 

4 

746 000 

12 000 

400 270 000 
111 890 000 
64 430 000 
3 410 000 

680 000 000 

32 974 000 
4 500 000 
3 986 000 
1 440 000 

42 900 000 

1 
1 
1 
1 

4 

746 000 
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B. M. 

12 
13 
14 

ödeneğin çeşidi 

Hava Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
333 000 

1 

1 515 001 

1961 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 
204 000 

1 

950 002 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 
204 000 

1 

950 002 

206 
I I - Baışka haklar 

11 
12 
13 
14 

21 

22 

23 

24 

31 
32 
33 
34 

41 

42 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Kara Kuvvetleri çocuk zammı 
Hava Kuvvetleri çocuk zammı 
Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 
Harita Umum Müdürlüğü ço
cuk zammı 
Kara Kuvvetleri doğum yar
dımı 
Hava Kuvvetleri doğum yar
dımı 
Deniz Kuvvetleri doğum yar
dımı 
Harita Umum Müdürlüğü do
ğum yardımı 
Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 
Hava Kuvvetleri ölüm yardımı 
Deniz Kuvvetleri ölüm yardımı 
Harita Umum Müdürlüğü 
ölüm yardımı 
Kara Kuvvetleri yakacak zam
mı 
Hava Kuvvetleri yakacak zam
mı 

Bölüm toplamı 

6 500 000 
1 500 000 

720 000 

66 000 

200 000 

16 000 

20 000 

6 000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

* 541 000 

1 

9 696 001 

6 500 000 
1 750 000 

720 000 

50 000 

200 000 

10 000 

20 000 

6-000 
50 000 
10 000 
5 000 

2 000 

534 000 

1 

9 857 500 

6 500 000 
1 750 000 

720 000 

50 000 

200 000 
• - - ~ ? f. 5 ç 

10 000 

20 000 

6.000 
• 50 000 

10 000 
5 000 

2.000 

534 000 

500 

9 857 500 

A 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı-
İ3P9İÇ ÖdPTTlGİPI* 

11 Kara Kuvvetleri 34 -554 000 33 860 000 33 860 000 
12 Hava » 7 805 000 8 877 000 8 877 000 
13 Deniz » 5 407 000 5 860 000 5 860 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 408 000 421 000 421 000 

211 

Bölüm toplamı 48 174 000 49 018 000 49 018 000 

210 1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
ödenekler 

11 
12 
13 

11 
12 
13 
14 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

5950, 6245, 6725 ve 7345 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve tazminatlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz >> 
Harita Umum Müdürlüğü 

134 000 
21 000 
28 000 

183 000 

1 902 000 
17 971 000 

81 000 
371 000 

132 000 
21 000 
28 000 

181 000 

1 629 000 
15 000 000 

70 000 
359 000 

132 000 
21 000 
28 000 

181 000 

1 629 000 
15 000 000 

70 000 
359 000 

Bölüm toplamı 20 325 000 17 058 000 17 058 000 

215 4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri 161 000 161 000 161 000 
12 Hava » 20 000 20 000 20 000 
13 Deniz » 70 000 70 000 70 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 266 000 266 000 266 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

219 6775,6996 ve 7281 sayılı kanun
lar gereğince verilecek tazmi
natlar 

11 Kara Kuvvetleri 1769 000 1826 000 1826 000 
12 Hava » - 116 000 180 000 180 000 
13 Deniz » 217 000 174 000 174 000 

Bölüm toplamı 2 102 000 2 180 000 2 180 000 

220 2852 sayılı Kanun gereğince * 
verilecek yemek; karşılığı 217 000 160 000 160 000 

221 4335 ve 4688 sayılı kanunlar 
gdreğince verilecek uzmanlık 
ücret ve gündelikleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Haıita IJmn 

n 

Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

507 000 
234 000 
263 000 
46 000 

1 050 000 

362 000 
200 000 
203 000 

16 000 

781 000 

362 000 
200 000 
203 000 

16 000 

781 000 

222 3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 

11 Kara Kuvvetleri 1 635 000 1 635 000 1 635 000 
12 Hava » 931 000 931 000 931 OOO 
13 Deniz » 1 085 000 1 265 000 1 265 000 
14 Ranta Umum Müdürlüğü 8 000 6 000 6 000 

223 

11 
12 
13 
14 

Bölüm toplamı 

Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc
retleri 
Kara Kuvvetlen 
Hava » 
Deniz » 
Haıita Umum Müdürlüğü 

3 659 000 

18 500 000 
14 200 000 
16 500 000 

144 000 

3 837 000 

22 978 000 
20 710 000 
20 711 000 

140 000 

3 837 000 

22 978 000 
20 710 000 
20 711 000 

140 000 

Bölüm toplamı 49 344 000 61 539 000 64 539 000 
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B. M. 

224 

225 

226 

228 

230 

231 

11 
12 
13 
14 

ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lina 

Bölüm toplamı 

Akademilerde ve harb okulla
rında stratejik istihbarat kurs 
larında verilecek konferans üc
retleri 
Türk Harb Tarihi vesikaları
nın derlenmesi, hazırlanması 
tasnif edilmesi ve yeni Türk-
çeye çevrilmesi için bu işlerde 
çalıştırılacak personel ücret
leri 
182 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek hizmet eri tazminatı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

524 001 519 001 

20 000 20 000 

0 341 000 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 

5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
ödeneği 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigorta
ları Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Unnun Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

5044 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla ders ücretleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

1 350 000 

254 000 
197 000 
169 000 

1 100 

621 100 

490 000 
1 

34 000 

1 350 000 

• 

254 000 
197 000 
181 000 

1 000 

633 000 

489 000 
1 

30 000 

1 350 000 

254 000 
197 000 
181 000 

1 000 

633 000 

489 000 
1 

30 000 

519 001 

20 000 

341 000 

rı 

Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

0 
0 
0 
0 

0 

29 307 000 
6 430 000 
3 981 000 

302 000 

40 080 000 

29 307 000 
6 430 000 
3 981 000 

362 000 

40 080 000 

tkinci kısım toplamı 661 764 103 814 698 507 814 670 507 
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M. 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 

| 
41 

42 

43 

44 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim, 
giderleri 

Büro gidetleri 
Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 
Hava Kuvvetleri kırtasiyesi 
Deniz Kuvvetleri kırtasiyesi 
Harita Umum Müiürlüğü kır
tasiyesi 
Kara Kuvvetleri döşemesi 
Hava Kuvvetleri döşemesi 
Deniz Kuvvetleri döşemesi 
Harita Umum Müdürlüğü dö
şemesi 
Kara Kuvvetleri demirbaşı 
Hava Kuvvetleri demirbaşı 
Deniz Kuvvetleri demirbaşı 
Harita Umum Müdürlüğü de-

, mirbaşı 
Kara Kuvvetleri öteberi gi
derleri 
Hava Kuvvetleri öteberi gi
derleri 
Deniz Kuvvetleri öteberi gi
derleri 
Harita Umum Müdürlüğü öte
beri giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

770 000 
99 000 

143 000 

8 000 
385 000 
22 000 
33 000 

• 
10 000 

440 000 
33 000 
66 000 

5 000 
' 
1 100 000 

88 000 

82 000 

15 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

400 000 
99 000 

143 000 

8 000 
385 000 
30 000 
33 000 

8 000 
440 000 
40 000 
66 000 

5 000 

500 000 

88 000 

82 000 

13 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

• 

400 000 
99 000 

143 000 

8 000 
385 000 
30 000 
33 000 

8 000 
440 000 
40 000 
66 000 

5 000 

500 000 

88 000 

82 000 

13 000 

Bölüm toplamı 3 299 000 2 340 000 2 340 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Kara Kuvvetleri. 350 000 500 000 500 000 
12 Hava » 20 000 33 000 33 000 
13 Deniz » 50 000 82 000 82 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 500 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 420 500 616 000 616 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Kara Kuvvetleri posta ve tel- 2 625 000 2 000 000 2 000 000 
graf ücretleri 
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B. M. 

12 

13 

14 

21 

22 

23 

24 

305 
11 

* 12 
13 
14 

ödeneğin çeşidi 

Hava Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 
Deniz Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 
Hari ta Umum Müdürlüğü pos
t a ve telgraf ücretleri 
Kara Kuvvetleri telefon mas
rafları 
Hava Kuvvetleri telefon mas
rafları 
Deniz Kuvvetleri telefon mas
rafları 
Hari ta Umum Müdürlüğü te
lefon giderleri 

Bölüm toplamı 
1 

Kira bedeli 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

1960 
«yılı 

ödeneği 
Lira 

165 000 

118 000 

9 000 

1 600 000 

205 000 

130 000 

2 000 

4 854 000 

1 461 000 
277 000 
175 000 

\ 

1 913 001 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

170 000 

. 118 000 

9 000 

1 700 000 

230 000 

200 000 

2 000 

4 429 000 

1 461 000 
250 000 

70 000 
1 

1 781 001 

kabul edilen 
Lira 

170 000 

118 000 

9 000 

1 700 000 

230 000 

200 000 

2 000 

4 429 000 

1 461 000 
250 000 

70 000 
1 

1 781 001 

307 Harcırahlar 
11 Kara Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
12 Hava Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
13 Deniz Kuvvetleri daimî vazife 

harcırahı 
21 Kara Kuvvetleri muvakkat 

vazife harcırahı 
22 Hava Kuvvetleri muvakkat 

vazife harcırahı 
23 Deniz Kuvvetleri muvakkat 

vazife harcırahı 
24 Harita Umum Müdürlüğü' mu

vakkat vazife harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 
41 Kara Kuvvetleri ecnebi mem

leketler harcırabı 

9 500 000 

800 000 

250 000 

1 850 000 

600 000 

270 000 

67 000 
500 000 

1 397 000 

13 582 000 

1 300 000 

455 000 

4 255 000 

1 000 000 

444 000 

105 000 
1 110 000 

1 390 000 

13 582 000 

1 300 000 

455 000 

4 255 000 

1 000 000 

444 000 

105 000 
1 110 000 

1 390 000 



— 114 — 22 — Millî Savunma Bakanlığı 

B. M.. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

42 Hava Kuvvetleri ecnebi mem
leketler harcırahı 1 200 000 

43 Deniz Kuvvetleri ecnebi mem
leketler harcırahı 1 050 000 

44 Harita Umum Müdürlüğü ec
nebi memleketler harcırahı 50 000 

51 Kara Kuvvetleri ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka giderleri 1 

52 Hava Kuvvetleri ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka giderleri 1 

53 Deniz Kuvvetleri ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin harcırah 
ve başka giderleri 19 000 

54 Harita Umum Müdürlüğü ec
nebi uzman ve hizmetlilerin ve 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 1 

55 Kara Kuvvetleri eğitim işlerin
de çalıştırılacak askerî ve sivil 
Amerikan personelinin Türki
ye'deki iskân, gezi, eğitim ve N 

saire masrafları ile bunlara re
fakat edecek tercümanların 
harcırahları 350 000 

500 000 500 000 

176 000 176 000 

102 000 102 000 

15 000 15 000 

350 000 350 000 

Bölüm toplamı 17 903 003 24 784 003 24 784 003 

308 Tedavi giderleri 
11 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek .tedavi giderleri ve 
harcırahları ile 7351 sayılı Ka
nun gereğince ödenecek cenaze 
giderleri karşılığı 

12 5501 ve 211 sayılı kanunlar ge
reğince ödeneceek tedavi gider
leri ve harcırahları 

80 000 

670 000 

80 000 80 000 

9 420 000 9 420 000 

Bölüm toplamı 750 000 9 500 000 9 500 000 
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B. M. 
-

ödeneğin çeşidi 

1960 
• yılı 
ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

309 Bakanlık otomobilleri ve Genel 
Kurmay Başkanlığı ve kuman
danlıkları otomobilleri işletme 
ve onarım giderleri 

11 Vekâlet otomobilleri işletme 
giderleri 

12 .Vekâlet otomobilleri onarma 
giderleri 

30 Grendlkurmay Başkanlığı ve 
kumandanlıkları otomobilleri 
işletme giderleri 

40 Genelkurmay Başkanlığı ve 
kumandanlıkları otomobilleri 
onarım giderleri 

Bölüm toplamı 

2 000 

2 000 

0 

0 

4 000 

4 000 

4 000 

7 000 

7 000 

22 000 

4 000 

4 000 

7 000 

7 000 

22 000 

Üçüncü kısım toplamı 29 143 504 43 472 004 43 472 004 

401 

403 
405 

409 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi giderleri 
11 Kara Kuvvetleri 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

265 000 
20 000 

6 000 

Bölüm toplamı 291 00Ö 

Temsil giderleri 400 000 
Hayvan satınalma ve tazmin
leri 600 000 

425 000 
66 000 
30 000 

521 000 

300 000 

500 000 

425 000 
66 000 
30 000 

521 000 

280 000 

500 000 
Muayyenat 

11 Kara Kuvvetleri tayınatı 138 877 156 407 910 000 407 910 000 
12 Hava » » 23 219 000 59 049 500 59 049 500 
13 Deniz » » 24 989 500 60 580 000 * 60 580 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü ta

yınatı 1952 000 2 153 000 2 153 000 
21 Kara Kuvvetleri yer bedeli s ^ > - " ' ! v 

ve giderleri 15 000 000 12 000 000 12 000 000 
22 Hava Kuvvetleri yem bedeli 

ve giderleri 12 000 2 500 2 500 
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M. ödeneğin çeşidi 

23 Deniz Kuvvetleri yem bedeli 
ve giderleri 

24 Harita Umum Müdürlüğü yem 
bedeli ve giderleri 

31 Kara Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak giderleri 

32 Hava Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak giderleri 

33 Deniz Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak giderleri 

34 Harita Umum Müdürlüğü ay
dınlatma, ısıtma ve yakacak 
giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

234 000 

422 000 

36 415 000 

3 731 000 

3 100 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

200 000 

422 000 

46 950 000 

5 950 000 

4 524 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

200 000 

422 000 

46 950 000 

5 950 000 

4 524 000 

259 000 259 000 259 000 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 

11 
12 
13 
14 

. Bölüm toplamı 

Askerî malzemeler 
Kara Kuvvetleri giyecekleri 
Hava » » 
Deniz » » 
Hari ta Umum Müdürlüğü gi
yecekleri 
Kara Kuvvetleri, teçhizatı 
Hava » » 
Deniz » » 
Hari ta Umum Müdürlüğü teç
hizatı 
Kara Kuvvetleri muytabiyesi 
Hava » » 
Deniz » » 
Hari ta Umum Müdürlüğü 
muytabiyesi 

Bölüm toplamı 

HarTb malzemesi, teçhizat ve 
tahkimat karşılık giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita LTmum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

248 210 656 

46 855 000 
5 416 000 
6 550 000 

362 000 
21 446 000 

2 406 000 
2 200 000 

128 000 
757 000 

1 
10 000 

• 50 000 

86 180 001 

19 740 000 
12 000 Q00 
8 992 000 

517 000 

41 249 000 

600 000 000 

140 000 000 
14 500 000 
14 831 000 

568 000 
36 000 000 

3 850 000 
5 026 000 

120 000 
500 000 

1 
19 000 

25 000 

215 439 001 

59 373 000 
39 076 500 
13 000 000 

600 000 

112 049 500 

600 000 000 

140 000 000 
14 500 000 
14 831 000 

568 000 
36 000 000 

3 850 0(50 
5 026 000 

120 000 
500 000 

1 
19 000 

25 000 

215 439 001 

59 373 000 
39 076 500 
13 000 000 

600 000 

112 049 500 
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B. 

412 

413 
414 
415 

416 

t. 

M. 

11 
13 
21 

11 
12 
13 
14 

ödeneğin çeşidi 

Tıbbi ecza ve sağlık malzeme
leri 
Veteriner ecza ve malzemeleri 
Taşıma giderleri 
Askerlik müzeleri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
istiklâl Harbi müzeleri genel 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Okullar giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

8 800 000 
87 ÖOO 

23 775 000 

200 000 
35 000 

0 

235 000 

1 250 000 
300 000 
225 000 

7 000 

1 782 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 117 000 
60 000 

56 742 987 

200 000 
35 000 

1 

236 001 

5 000 000 
450 000 
220 000 

7 000 

5 677 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 117 000 
60 000 

56 742 987 

200 000 
35 000 

1 

235 001 

5 000 000 
450 000 
220 000 

7 000 

5 677 000 

419 ' Sanık, tanık ve ehli vukuf ve 
adlî müzaharet giderleri ile 
şevke memur edilenler gider
leri 

11 Kara Kuvvetleri 50 000 100 000 100 000 
12 Hava » 4 000 4 000 4 000 
13 Deniz » 4 000 8 000 8 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 1 1 1 

Bölüm toplamı 58 001 112 001 112 001 

0 Kara Kuvvetleri askerî tamir
hanelerle ilk madde ve müsteh-
lek malzemeleri giderleri 115 000 0 0 

423 Moral hizmet her türlü gider
leri 270 000 270 000 270 000 

424 Beden eğitim ve karşılaşmaları 
genel giderleri 

11 Kara Kuvvetleri 126 000 126 000 126 000 
12 Hava » 10 000 10 000 10 000 
13 Deniz » 17 000 17 000 17 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 700 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 153 700 154 000 154 000 
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1960 1961 yılı için 
yılı .Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

425 

427 

11 
12 
13 

11 
13 

Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

G-az ve gazdan korunma gider
leri 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

500 000 
100 000 
45 000 

645 001 

31 000 
265 000 

296 000 

1 500 000 
100 000 
45 000 

1 645 000 

31 000 
215 000 

246 000 

İt 

1 500 000 
100 000 
45 000 

1 645 000 

31 000 
215 000 

246 000 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri, 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutturulan öğrencilere ve
rilecek burslar 

0 4 

11 
12 
13 
14 

451 
11 

12 

13 

Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
Kara Kuvvetleri satınalma ve 
abone 
Hava Kuvvetleri satınalma ve 
abone 
Deniz Kuvvetleri satınalma ve 
abone 

230 000 
138 000 

1 
1 

368 002 

200 000 

26 000 

80 000 

113 000 
68 000 . 

1 
1 

181 002 

50 000 

26 000 

50 000 

95 300 
57 350 

1 
1 

152 652 

50 000 

26 000 

50 000 
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B. M. 

14 

21 

22 

23 

24 

452 
11 
12 
13 
14 

t. 

453 

11 
13 
14 
21 

• 

24 

30 

ödeneğin çeşidi 

Harita Umum Müdürlüğü sa
tmalına ve abone 
Kara Kuvvetleri başka her çe
şit giderleri 
Hava Kuvvetleri başka her çe
şit giderleri 
Deniz Kuvvetleri başka her çe
şit giderleri 
Harita Umum Müdürlüğü baş
ka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

Staj ve tahsil giderleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve giderleri (Kara 
Kuvvetleri) 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve giderleri (Harita 
Umum Müdürlüğü) 
Türkiye'de toplanacak kongre 
ve konferansların her çeşit, 
giderleri 

İ 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 

120 000 

50 000 

80 000 

1 500 

559 000 

2 750 000 
2 426 000 
1 474 000 

38 000 

6 688 000 

4 000 
27 000 
9 000 

62 000 

42 000 

110 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

100 000 -

30 000 
t 

100 000 

1 000 

359 000 

i • • 

2 585 000 
2 000 000 
1 200 000 

46 000' 

5 831 000 

4 000 
27 000 
9 000 

67 000 

-

16 000 

25 000 

\ iÇİn 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

100 000 

30 000 

100 000 

1 00ü 

359 000 

2 585 000 
2 000 000 
1 200 000 

46 000 

5 831 000 

t 

4J300 
27 000 
9 000 

67 000 

16 000 

25 000 

Bölüm toplamı 254 000 148 000 148 000 
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476 

481 

482 

483 

484 

485 

ödeneğin çeşidi 

Kurs giderleri 
11 Kara Kuvvetleri (Yurdiçi) 
12 Hava » » 
13 Deniz » » 
21 Kara » (Yutrdışı) 
22 Hava » » 
23 Denig » » 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 650 000 
800 000 
300 000 

0 
0 
0 

1961 yü: 
Hüküknetçe 

istenen 
Lira 

5 676 000 
2 000 000 

664 000 
İ 688 000 
2 470 000 
3 532 000 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 676 000 
2 000 000 

664 000 
1 688 000 
2 470 000 
3 532 000 

Bölüm toplamı 3 750 000 16 030 000 16 030 000 

NATO'nun icabettirdiği umu
mi giderler 
Eratın okuma yazma eğitimi
nin gerektirdiği bilcümle gi
derler 

2500000 2665000 2 665 000 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 
7279 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Millî Müdafaa Vekâ
leti Araştırma ve Geliştirme 
Kurulunun her türlü giderleri 1 500 000 
Askerî stok teminini ve tesisi
nin gerektirdiği her türlü gi
derler 3 500 000 
Kıbrıs Birliği Üçlü Karargâh 
giderleri 0 

1 000 000 1 000 000 

3 500 000 

532 000 

3 500 000 

532 000 

Dördüncü kısım toplamı 435 266 360 1035 314495 1035 266146 

Beşinci kısım -Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 399 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yılları borçları 2 726 000 
20 1928 - 1955 » » 129 000 

27 000 

60 000 
27 000 

27 000 

60 000 
27 000 

Bölüm toplamı 2 855 000 87 000 87 000 



22 — Millî Savunma Bakanlığı 121 — 

p. M. 

' 
1 

Tahsisatın ııev'i 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

505 

Toprak Mahsulleri Ofisine 
1948 ve daha evvelki yıllardan 
kalan borçlar 2 000 000 
Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kası ve Petrol Ofisi Umum 
Müdürlüğüne 1959 ve daha ev
velki yıllardan kalan borçlar 17 000 000 
İstimlâklerden mütevellit ilâ
ma bağlı borçlar 4 000 000 

Beşinci 'kısım toplamı 26 254 000 

0 

22 000 

136 000 

0 

22 000 

136 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

12 000 , 12 000 12 000 
661764 103 814 698 507 814 670 507 
29 143 504 43 472 004 43 472 004 
435 266 360 1035 314495 1035 266146 
26 254 000 136 000 136 000 

GENEL TOPLAM 1152 439 967 1893 633 006 1893 556 657 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı 
702 Gemi onarımı 
711 Kara Kuvvetleri tamirhane] 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 298 000 
3 000 000 

Le-

1961 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 000 
5 614 994 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

X 

6 000 000 
5 614 994 

rinde mevcut makina alet ve 
malzemelerin onarılması ve ye
nilenmesi 400 000 430 000 430 000 

731 
11 
12 
13 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

istimlâkler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Bölüm toplamı 

5 500 000 
0 

300 000 

5 800 000 

4 000 000 
350 000 
202 000 

4 612 000 

4 000 000 
350 000 
262 000 

4 612 000 

741 

742 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
10 Yapım ve onarım 
20 Yapılacak subay ve astsubay 

lojmanları 

27 369 186 48 745 000 48 745 000 

12 000 000 20 000 000 20 000 000 

10 
20 

30 

Bölüm toplamı 

Hava meydanları ile yollan ve 
depoları yapımı 
Yapım ve onarım 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Satmalmacak makina, alet ve 
gereçler 

Bölüm toplamı 

39 369 186 

600 000 

80 0Û0 

60 000 

740 000 

68 745 000 

1 500 000 
• 

80 000 

60 000 

1 640 000 

68 745 000 

1 500 000 

. 80 000 

.60-000 

1 640 000 
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1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

743 
744 

761 
733 

G-emi yapımı 
înfrastructure'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 
(Bu tahsisattan lüzum görüle
cek miktarını hava meydanları 
ve akar yakıt tesisleri inşaatı 
işlerinde sarf olunmak üzere 
aynı isimde Nafıa Vekâleti 
bütçesinin sonunda açılacak 
hususi fasla aktarmaya Maliye 
Bakanı mezundur.) 
Tersaneler tesisleri 

625 000 625 000 625 000 

28 000 000 130 000 000 130 000 000 
2500000 2500000 2 500 000 

11 
12 
13 
14 

7356 sayılı Kanun gereğince 
fabrikalar mütedavil sermayesi 
Kara Kuvvetler^ 
Hava » 
Deniz » 
Harita Urmım Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

1 
1 
1 
1 

3 

25 000 
50 000 
75 000 
50 000 

200 000 

25 000 
50 000 
75 000 
50 000 

200 000 

Yatırımlar toplamı 85 732 189 220 366 994 220 366 994 
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Rapor 
4.2. 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığının bütçe tasarısı, tarafımdan incelendi : 
Mevcut kanunlarımızın bu bakanlığa yüklediği vazife ve hizmet alanı, son • dedece geniş ve 

ağırdır. Vatandaşla Hükümetin karşıkarşıya geldiği her yerde, çeşitli kanunlarımızın tatbik ve 
icrasının bütün safhalarında, İçişleri Bakanlığı, türlü vazife ve hizmet ifası ile sorumlu bulun
maktadır. 

Türk vatandaşının hürriyet ve haklarının korunması, toplumun emniyet ve huzurunun sağ
lanması kaza mercileri haricolmak üzere Tarım, Sağlık, Millî Eğitim, Ulaştırma, Askerlik ve ben
zeri bütün Devlet hizmeti e rintti yerine getirilmesi işinde, Bakanlığın hissesi büyüktür. 

Ayrıca vatandaşın, Devlet idaresi hakkında edineceğe müsbet veya menfi! kanaatlerin vücut 
bulmasında, bu Bakanlığın işleyiş ve çalışma tarzının büyük ehemmiyeti inkâr edilemez. Şehir
lerden başlıjyaraik kasaba ve köylere kadar uzanan teşkilâtı ile İçişleri Bakanlığı, Devlet idare
sinin vatandaş topluluğu ile ilk temas uçlarıdır. 

İşin bu önemi karşısında, Bakanlığın malttacolduğu ıslahat kanunları ve bu kanunların tat
bik ve ierjasını sağlıyacak tahsisat ve imkânlar, şimdiye kadar temin edilememiştir. 

Bakanlık bünyesinin bugünkü durumu şöyledir : 

İl İdaresi : 
(Mülkî idare taksimatı) gerek Devletin, gerekse vatandaşın ihtiyaçlarına uygun değildir. 

Bugünkü illerden çoğu, imparatorluğun çöküntüsünden sonra vilâyetlere bağlı sancaklar birer 
valilik olarak vücuda gelmiştir. Böylece illerin teşkilinde sosyal ve ekonomik zaruretlerle va-
dandaşlar için en kolay ve en kestirme merkezler temini düşüncesi yer almamıştır. 

Son yıllarda rey avcılığı gibi küçük hesaplara dayanılarak kurulan iki vilâyet ile yüz kırk bir 
ilce, bu düzensizliği artırmakta ve Devlet bütçe'sine otuz beş milyon civarında bir külfet yükle
mekten başka bir fayda sağlamamıştır. Hekimi, hâkimi, jandarma komutanları bulunmıyan bu 
kazalara bağlı köyler, birer vesile bularak, başka il ve ilçelere bağlanmanın yolunu bulmak
tadırlar. 

Valilik müessesesi : 
(İl İdaresi Kanunu) Valiyi Hükümetin (siyasi ve idari mümessili) olarak kabul eder. Tâyin

leri Vekiller Heyetince yapılır. Bakanlıklar vali adayı teklif hakkını haizdir. Valiler, yalnız bağlı 
oldukları İçişleri Bakanlığının değil bütün Bakanlıkların temsilcisidir. Esasen kendilerine (siyasi) 
mümessil vasfı verilmesi de, Devlet idaresinin bütün şubelerini temsil etmesinden ileri gelmekte
dir. ' 

Buna rağmen Bakanlıklar, teşkilât kanunlarına koydukları hususi kayıtlarla, İl İdaresi Kanu
nunun Adalilere verdiği salâhiyetleri daraltmışlar dır. 

Devlet idaresinin çeşitli daireleri arasında valilerin koordinatör rolü, böylece ortadan kalkmış
tır. 

Ayrıca, son yılların kötü bir alışkanlığı.yüzünden valiler üzerinde iktidar partisine mensup şa-
hM-ann oynadığı rol, meslekim kader ve şerefini çok zedelemiştir. 27 Mayıs inkılâbından bu ya
na, kanunu hâkim kılmak ve vazifelileri her türlü yersiz müdahalelerden kurtarmak için dikkat 
sarfedilmektedir. Bundan sonra idare âmirlerinden beklenen vazife, sadece, Devlete hizmet yolu al
malıdır. Ancak bunu iyi' niyet ve t-eımenınıiye hırakmıyarak valileri, her türlü tesirden korumak, 
istikballerini tehlikeye düşmekten kurtarmak için kanuni müeyyide ve teminata ihtiyacolacağı şüp
hesizdir. 
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Kaykamlar : 
Bugün 101 kazada kaymakam yoktur. Açık kaymakamlıkların 70 inde jandarma komutanları, 

31 inde ordu subayı vazife görmektedir. 
Kaymakamlık kadrosunun yıllardan beri süregelen açığını tamamlamak şimdiye kadar mümkün 

olamamıştır. 
Bunun belli başlı sebepleri arasında, kaymakamlara verilen maaş ve makam tahsisatının yeter

sizliği başta gelir. Bakanlığın, Öğrencilere tahsis ettiği burslara talip olanlar pek azdır. Çalışkan 
ve kabiliyetli öğrencilerin ilgi göstermediği bu burslar için «orta derece» de istidat gösteren genç
lerin kafbul edilmesi, alâkalı1 fakülteler tarafından, Biaıkanlığa tavsiye edilmektedir. Bu da gösterir 
ki, idare mekanizması içinde Mzmet ve mesuliyet payı geniş olan kaymakamlara, vazifelerinin ge
rektirdiği ölçüde maaş ve tahsisat verilmemektedir. Kaymakamlara arazi tipi birer otomobil veril
mesini emreden kanunun hükümleri, tahsisat temin edilemediği için hakkiyle tatbik edilememekte
dir. • 

Mahallî idareler : • . 
Mahallî idarelerin, demokratik rejimlerde taşıdığı ehemmiyet, herkesçe* bilinmekte ve takdir 

edilmektedir. Vatandaşların mahallî karakter taşıyan âmme işlerinde âdeta küçük mikyasta bir 
Hükümet modeli içinde kendi işleriyle ilgilenmeleri, memleket meselelerinde harcanması gereken 
müşterek emeğe katılmaları, demokratik rejimlerin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu böyle olmak
la beraber bizde mahallî idareler, idari vesayet altında bırakılmış ve muhtacolduğu gelir kaynak 
ve imkânlarından mahrum edilmiştir, öyle ki, mahallî idareler, cari masraflarını karşılamakta 
bile güçlük çekmektedir. Belediyeler, hem şehrilerinin medeni ihtiyaçlarını karşılamaktan âciz
dir. Ayrıca mühim bir kısmı ağır borçlar altındadır. Meselâ: İstanbul Belediyesi 400 milyon, An
kara Belediyesi ise 100 milyon lira borçludur. Her iki belediye bu borçlarını kendi normal kay
nakları ile ödemekten âcizlerdir. Alacaklı hak sahipleri karşısında, belediyelerimizin, itibarları 
düşmekte ve vatandaşın güvenini kaybettikleri görülmektedir. 

Köylerimizde, ilk çağlardan kalma «salma» usulünün yerine bugünkü anlayışa yakışır bir sis
tem bulunamamıştır. 

206 sayılı Kanun ile bina ve arazi vergisinden elde edilmesi beklenilen varidat artışının 7/100 
ü, Devlet bütçesine kaydırılmış ve bu idarelerin esaslı bir kaynağı olabilecek bir imkân yolu ka
panmıştır. 

Mahallî idarelerin üç bölümü olan özel idarelerle belediye ve köylerin yeni ve devrimci anla-
•yışa uygun olarak düzenlenmesi ve elde bulunan kanunların Meclisten geçirilerek tatbik mevkii
ne konması çok yerinde olur. 

Nüfus işleri : 
1320 nüfus tahririnden beri ele almmıyan ve 18 milyon vatandaşın künye ve statülerini ihti

va eden yirmi bin defter gün geçtikçe ele almamıyacak bir perişanlık içinde ciddî bir onarım 
ve itina beklemektedir. Eski yazılarla doldurulmuş olan bu defterlerin onarılması ve Türk harfle
rine çevrilmesi için sadece 4 - 5 milyon liralık bir tahsisat kâfi gelmektedir, içişleri Bakanlığı bu 
işin ikmalini senede beş yüz bin lira tahsis edilmek suretiyle 9 - 10 yıla bağlamış ve 1901 yılı büt
çesine bu maksatla beş yüz bin lira koymuş' ise de Maliye Bakanlığı bu 'tahsisatın yüz elli bin lira
sını indirmiştir. Oysa ki, bu tahsisat, indirilecefk yerde dört milyona iblâğ edilerek bu perişanlığa " 
bir hamlede son vermelk icabederdi. 

Yeni baştan nüfus tahriri ve sicil nüfusu kanunu tasarısının tatbik mevkiine konulalbilırnesi 
için 'kirde milyon liralık tahsisata ihtiyaç vardır, ileri ve medenî bir Devlet ülküsünü taşıyan Tür
kiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının durumunu, elli küsur yıl önce toplanılmış 'bilgiler çerçe
vesi içinde mütalâa edemez. Bunun için 1962 yılındaiki iktidarın, <bu kırk milyonluk tahsisatı büt
çesine elklenıesi, (kaçınılmaz bir hizmet .ve vazife icabı olacaktır. 

(Türlk vatandaşlık Kanunu) tasarı halinde Mecliste Ibekleme'ktedir. 
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Kadro durumu : 
İçişleri Bakanlığının 'merkeze ait kanuni kadrosu 482 olup, merkezde faal kadro 448 dir. Taş

rada ise kanuni kadro 6 683 faal kadro da 6 480 dir. 
Bakanlığın kadrolarında çalışan personel tecrübe ve istidat gösteren değerli elemanları - imkân 

buldukça - başka daire ve sektörlere intikal etmektedir. Sebep maaş ve ücret kadrolarının kifa
yetsizliğidir. 

İçişleri Bakanlığının Hükümetçe kabul edilen 1961 bütçe tasarısı 93 769 000 liradır. Bu yekûn
dan 2 085 000 lirası nakil vasıtaları mubayaasına aidolup Maliye Bakanlığı 'bütçesine intikal ede
cektir. 

Geçen yıl bütçesine nazaran bu seneki bütçe yekûnu 26 768 000 liralık bir fazlalık arz etmek
tedir. Bu artıştan 17 668 500 lirası Sivil Savunma İdaresi için 85, 107, 108 sayılı kanunlarla 
4736 sayılı Kanunun âmir hükümlerinin icabıdır. 1 300 000 lirası 1961 yılı içinde yapılması tasar
lanan seçim giderleri karşılığıdır. Geri kalan artışlar Bakanlığın cari. masraf lan olmak üzere çeşitli 
fasıllara eklenmiş bulunmaktadır. , 

(Mühasebei Umumiye) Kanununun âmir hükmüne, göre hizmet karşılığı tahsisatın, bütçeye 
tam olarak konması bir zarurettir. Buna rağmen içişleri Bakanlığının İka mırıl arla tâyin edilen 
hizmetlerinin karşılığını Bakanlık bütçesine tam olarak koymak mümkün olamamıştır. Maliye Ba
kanlığınca 417 nci faslın dördüncü maddesindeki nüfus defterlerinin ciltlenmesi, onarılması, teb
yizi karşılığı olarak konulan 500 000 liralık tahsisattan 150 000 liranın indirilmiş olması yerinde 
bir tasarruf olmaktan çok uzaktır. Yine bunun gibi kaymakamlara verilmesi kanun icabı olan 
jeep otomobilleri karşılığı olmak üzere Bakanlık teklif tasarısında yer alan tahsisattan yapılan 
geniş ölçüdeki indirmeye gelince idari hizmet imkânlarını daraltacak yersiz 'bir tasarruftur. 

Temenni ve teklifler : 
A) İl idaresi Kanununun, muhtelif Bakanlıklar teşkilât kanunları ile kısılmış bulunan hüküm

leri yeni baştan revizyondan geçirilmelidir. 
B) «Mülki idari taksimatı» üzerinde devam eden çalışma temposu hızlandırılmalıdır. 
C) Sınır ihtilâflarından doğan meselelerin halli için 307/91 fasla konulan tahsisat artırılma

lıdır. 
D) 18 «nilyon vatandaşın künyesini ihtiva eden yirmi Ibin nüfus defterinin onarım ve Türk 

yazısına çevrilmesi için 417 nci fasla konulan 500 000 liralık tahsisatın Maliyece yapılan tenzi
lât dikkate alınmaksızın aynen kabul edilmesi ve bütçe imkânları müsaade ettiği takdirde bu fa
sıldaki tahsisatın dört milyona iblâğı, 

E) Mahallî idareler üzerindeki idari vesayetin kaldırılması ve Devlet idaresi salâhiyetinin 
murakabe hudutları içinde sınırlandırılması, 

F) özel idare, belediye ve köylerin mahallî âmme hizmeti mahiyetindeki işlerini düzenliyecek 
malî kaynakların bir an önce sağlanması, 

G) Kaymakamlara verilen makam tahsisatının artırılması,, 
H) Kaymakamlara verilecek arazi tipi otom obiller için Bakanlıkça bütçeye konulan ve bu 

baptaki kanunun âmir hükmüne istinat ile tahsisat üzerinde Maliye Bakanlığınca yapılan indir
menin kabul edilmemesi, 

1) Sivil Savunma Teşkilâtının, memleketin hayati bir konusu olarak ele alınması ve hizmet 
imkânlarının millî ihtiyaç ile mütenasip bir seviyeye ulaştırılması içişleri Bakanlığının 1961 yılı 
bütçe tasarısı kanunların âmir hükümlerine ve, hizmet ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış
tır. Bu tasarının yukarda arz edilen temenni ve tekliflerle birlikte kabulünü arz ederim. 

Bütçe Komisyonu Raportörü 
Temsilci Meclis Üyesi 

Avni Doğan 
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çeşidi 

• içişleri Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

129 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

101 

Birinci hısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

201 

203 

İkinci kısım - Personel 
gidenleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12T Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

3 301 200. 5 672 000 5 672 000 
38 270 500 55 939 000 55 939 000 

10 000 10 500 

60 000. 60 000 

10 000 

60 000 

Bölüm toplamı 41 642 200 61 681 000 61 681 000 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 477 600 719 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 4 144 400 ' 4 602 000 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 114 000 114 000 

658 000 
4 602 000 

Bölüm toplamı 4 622 000 5 321 000 5 260 000 

114 000 

206 

11 

12 

21 

I I - Başka haklar 
4178 ye 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
fammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 

60 000 

1 442 640 

7 500 

-

85 000 

1 653 000 

10 000 

85 000 

1 653 000 

10 000 



130 — 23 — İçişleri Bakanlığı 

B. M. 

22 

31 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yaacak zammı 

' Bölüm toplamı 

1960 
yılt 

ödeneği 
Lira 

153 000 

6 000 

65 000 

65 000 

1 799 140 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
L i ra L i r a 

168 000 

10 000 

75 000 

70 000 

2 071 000 

168 000 

10 000 

75 000 

70 000 

2 071 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 3 000 3 000 3 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 3 073 125 4 733 790 4 729 790 

210 Temsil ödeneği 2 742 200 2 790 000 2 790 000 
228 , Kaymakamlık ve meslek kurs

larında verilecek konferans üc
retleri 5 750 5 750 5 750 

3CÇL 

İkinci kısım toplamı 54 001 415 76 719 540 76 654 540 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Iskıtma 

Bölüm toplamı 

33 750 
27 500 
23 500 
43 378 
50 000 
81 480 

259 608 

40 000 
50 000 
50 000 
50 000 
55 000 

100 000 

345 000 

40 000 
50 000 
50 000 
50 000 
55 000 

• 100 000 

345 000 



M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

23 — I< 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

jlşleri Bakanlığı 
1060 
yılı 

ödeneği 
Lira 

472 500 
350 000 
280 Ö00 
267 600 
100 000 
640 000 

— 131 -
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 000 500 000 
450 000 450 000 
350 000 350 000 
350 000 350 000 
125 000 * 125 000 
750 000 750 000 

Bölüm toplamı 2 110 100 2 525 000 2 525 000 

Basılı kâğıt ve defterler 200 000 300 000 3Q0 000 
Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 
12 

21 
22 

ıor 
20 
30 
40 
51 

72 

81 
82 
83 

84 

Merez posta, ve telgraf ücretleri 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Yabancı memlecketlere müba
dele suretiyle gönderilecek ida
recilerin yol paraları ile gele
ceklerin her çeşit giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar-, 
da okutulan öğrencilerin her 
çeşit inceleme giderleri 
Valiler devir harcırahı 
Kaymakamlar devir harcırahı 
5005 sayılı Kanun gereğince 
nahciye müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş giderleri 
Nüfus müdürleri devir 
harcırahı 

135 000 

686 250 
100 000 
310 000 

1 231 250 

555 000 
27 850 

940 000 
600 000 

•965 000 
291 000 

150 000 
• 

24 000 
100 000 
5,30 000 

451 200 

20 000 

250 000 

800 00O 
125 000 
385 000 

1 560 000 

700 000 
47 000 

1 050 000 
600 000 

1 250 000 
. 291 000 

150 000 

24 000 
100 000 
600 000 

451 000 

25 000 

250 000 

800 000 
125 000 
385 000 

1 560 000 

700 000 
47 000 

950 000 
600 000 

1 159 000 
291 000 

150 000 

24 000 
100 000 
700 000 

« 

' 451 000 

25 000 
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ödeneğin çeşidi 

• İçişleri Bakanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
. Hükümetçe. Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

90 1111 sayılı Kanunun 15 nci ve 
2850 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddeleri gereğince köy ve 
mahallelerde yapılacak asker
lik yoklamasında bulunacak 
•nüfus memurları harcırahı 

91 Vilâyet, kaza', nahiye ve köyler 
arasında mevcut hudut ve arazi 
ihtilâflarını mahallinde tetkik 
ve halletmeye memur heyetler 

125 000 

Teşkilâtının g'ê -
memur edile-

arı 

Bölüm toplamı 

100 000 

0 

4 296 200 

135 000 

80 000 

50 000 

135 000 

80 000 

50 000 

4 808 000 4 715 000 

308 

11 
12 

309 
11 

12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletime 
giderleri 
Bakanlık otomobili o n a m a 
giderleri • 
Merkez taşıtları işletme 
giderleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

27 500 
210 000 

237 500 

4 500 

3 000 

6 000 

4 000 

525 000 

262 500 

805 000 

40 000 
260 000 

300 000 

6 000 

3 000 

15 000 

7 000 

750 000 

375 000 

1 156 000 

40 00C 
260 000 

300 000 

6 000 

3 000 

15 000 

7 000 

750 000 

375 000 

1 142 500 

Üçüncü kısım toplamı 9 722 508 11 739 000 11 634 500 
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ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yabancı ad taşıyan meskûn :N • . 
yerlerin adlarının değiştiril
mesi için toplanacak komisyon 
üyelerine verilecek ücret . 23 700 33 000 33 000 
Nüfus işleri 
Nüfus, defter ve kâğıtlarının 
satmalma, bastırma, ciltletme, \ , _ 
onarma ve sevk giderleri ve 
nüfus kayıtlarının yeni defter
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 300 000 350 000 500 000 
Nüfus yazımı giderleri 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 310 000 360 000 510 000 

Milletvekilleri Seçimi Kanu
nunun 15 nci maddesi gereğin
ce seçmen kütük ve kartları
nın düzenlenme giderleri 200 000 1500000 1500000 
Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi giderleri 15 000 15 000 15 000 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile. 
cek burslar 348 000 285 000 285 000 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 
Sivil Savunma İdaresi Başkan
lığı için satmalma, abone, neş
riyat ve başka her çeşit gi
derler 

Bölüm toplamı 

10 000 
53 000 

10 000 

73 000 

10 000 
86 000 

20 000 

116 000 

10 000 
86 000 

* 

20 000 

116 000 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj , , * 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit giderleri ' 70 000 70 000 70 000 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 

11 Kursa gelecek memurların har
cırahları, gündelikleri, incele
me gezileri harcırahları, motor
lu vasıta öğrenimi ve her çeşit 
uygulama giderleri 

12 Ders notlarının yazdırma, ço
ğaltma giderleriyle imtihan ve 
sair yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 1 535 557 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har-

' cırah ve giderleri 126 400 126 000 126 000 
30 7126 sayılı Kanunun 23 ncü 

maddesi gereğince kurs ve 
staj için yabancı memleketle
re gönderileceklerin yollu 1:3arı 
ile her çeşit giderleri 0 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 196 400 226 000 226 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 15 457 15 460 15 460 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 60 000 60 000 60 000 

30 Sivil Savunma çalışma grupla
rının toplantı ve konferansla
rına üye olarak katılacakların 
yolluk ve her çeşit giderleri 0 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 75 457 105 460 105 460 

284 000 

10 000 

294 000 

1 535 557 

284 000 

10 000 

294 000 

2 934 460 

284 000 

10 000 

294 000 

3 084 460 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

— 135 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1956 - 1959 yılları borçları 
1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısmı toplamı 

45 000 

70 000 
9 000 

79 000 

124 000 

80 000 

100 000 
10 000 

110 000 

190 000 

80 000 

100 000 
10 000 

% 
x 110 000 

190 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Bakanlık Memur ve Hizmetli
leri Yardım Sandığına 
(öğle yemeklerinde yardımda 
kullanılmak üzere) 0 89 000 89 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
54 001 415 

9 722 508 
1 535 557 

124 000 
0 

65 395 480 

12 000 
76 719 540 
11 739 000 
2 934 460 

190 000 
89 000 

91 684 000 

12 000 
76 654 540 
11 634 500 
3 084 460 

190 000 
89 000 

91 664 500 

Yatırımlar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine) 2 000 000 2 085 000 0 
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Rapor 

3,2.1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe tasarısı tarafımdan tetkik edildi. 
Devlet otoritesiyle vatandaş hürriyet ve haklarının bağdaştırılması işi, zabıtanın hizmet sahasın

da göstereceği liyakat ve ianl'ayışa bağlıdır. Demokratik bir rejimde, kanıunlarla tüzük ve talimatla
rın tatbikatında en uygun seviyeye ulaşmak için, zabıta elemanlarının çok iyi yetiştirilmiş ve çok 
iyi cihazlandıınlmış olması şarttır. 

Türk zabıtasını, cumhuriyet idaresine yaraşan bir olgunluğa ulaştırmak için, zaman zaman ısla
hat projeleri hazırlanmış v« bu yolda birçok çalışmalara baş vurulmuştur. Fakat bugüne kadar bu 
düşüncelerden bir adım ileriye gidilerek hazırlanan projelerin hiç birisi, tatbik safhasına fconulamja-
mıştır. 

Bunun sebeplerinden biri, belki de en büyüğü, bütçe imkânsızlıkları yüzünden gerekli tahsisatın 
verilememiş olmasıdır. 

Düşük iktidar zabıtayı, asli vazifesi dışında ve kendi maksadıma göre kullanmak'için çok çalışmış
tır. Meslek ahlâkmı ve vazife anlayışını, hürriyet ve halklara hürmet duygusunu yok etmek için ya
pılan bu zararlı gayret yüzünden zabıtamız, millî vicdan karşısında prestijinden bir kısmını kay
betmiştir. öyleyse 'ki, içlerinde dört, namuslu vazife 'ahlâkı bakımından sağlam yüzlerce değer sahibi 
olan zabıtamızın millî güvene lâyık bir seviyede tutulması memleket selâmet ve menfaati bakımından 
-büyük ehemmiyet taşır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün bu yolda yeni ıslahat kararları aldığını ve ikinci cumhuriyet zabı
tası için deneme mahiyetinde birtakım isabetli teşebbüslere giriştiğini görmekten takdirle bahsetmek 
isterim : 

A) Polisin, bugünün ruhuna ve ihtiyaçlarına uygun bir şekil alabilmesi için lüzumlu ıslahat 
tedbirlerini tetkik ve tesbit etmek gayesiyle bir «Araştırma ve Plânlama Kurulu» teşkil edilmiştir. 
Yapılması kararlaştırılan yenilikler bir deneme süzgecinden geçirilmek üzere muayyen bir bölgede 
tatbik safhasına konulacaktır. 

B) Mevcut münlhallere alınacak polislerin en az (ortaokul) mezunlarmdan olması ve bunlarım 
dokuz aylılk meslek tahsili gördükten sonra vazifeye sevkı prensip olarak kabul edilmiştir. 

C) Zabıtanın eğitimi ile ilgili meslek okullarınan ta'hsil süreleri uzatılmış, öğretim üyelerinin 
meslekten yetişmiş ve Garp memleketlerinde ihtisas yapmış elemanlardan teşkiline karar verilmiştir. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hayırlı hamlesi, yarının değerli zabıtasına verilecek olan *mükem- > 
mel şeklin beşaretli bir müjdecisi sayılmalıdır. 

«Araştırma ve Plânlama Kurulu» nun 1947 de toplanan «birinci idareciler Kongresi» tarafın
dan ele alınan zabıtanın birleştirilmesi konusu, bir defa daha incelemesinde fayda gördüğümü belirt
mek isterim.' Bu kongrenin hazırladığı etüd, zabıtanın birlik ve bütünlüğü hususunda temel fikir 
olarak mütalâa etmiş ve zabıta hizmetlerinin istenilen seviyeye ulaşması için oldukça değer taşıyan 
fikirleri bir araya toplamıştır. 

Zabıtaya «ait en mükemmel teşkilâta sahibolan Amerika ve İngiltere gibi ileri memleketlerin me
totlarından faydalanılacağında şüphe edilemez. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçe tasarısı 181 614 000 liralık tahsisatı ihtiva etmek
tedir. 50 ve 51 sayılı kanunlardan sonraki 1960 bütçesine nazaran bu yıl bütçesinde net artış miktarı 
26 6^788 liradır; ) 
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Bu artışların fasıllara göre tevzii şöyledir: 

Lira B. Madde Ödeneğin çeşidi 

20 197 800 
29 499 . 
496 200 
330 000 

1 842 194 
425 000 
768 000 
15 250 
6 000 

207 000 
135 000 
10 000 
240 000 
850 000 
355 000 
200 001 

1 484 000 
60 000 
30 000 
19 000 
604 000 
24 600 

1 100 000 

201 
201 
202 
206 
209 
212 
213 
228 
301 
302 
302 
304 
304 
309 
309 
408 
410 
410 
418 
453 
751 
751 

11-12 
21-22 
11-12 
x 12 

40 
30 
50 
21 
22 
31 
32 

10 
20 

20 
10 
20 

Maaş 
Açık maaş 
Hizmetliler ücreti 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği * 
Tayın bedeli 
Fazla mesai ücreti 
Konferans üereti * 
Merkez öteberi masrafları 
Vilâyetler demirbaşı 
Vilâyetler aydınlatma 
Merkez telefon ücreti 
Vilâyetler telefon ücreti 
Vilâyetler taşıtları işletme masrafı / * 
Vilâyetler onarma masrafları 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masraf 
Giyecekler 
Silâh cephane 
Telli ve telsiz telefon işletme masrafı 
Kongre ve konferansa iştirak 
Telli ve telsiz telefonlar satınalma 
Fotoğraf ve daktileskopi tesisleri f ' 
Satınalınacaklar taşıtlar • .. . -

29 697 788 Yekûn 
2 731 156 1960 yılı bütçesine göre muhtelif bölümlerden tenzil olunan 

26 697 788 

Fasılların tetkikinden de anlaşılacağı veçhile artışlar, mevcut kanunların âmir hükümleriyle hiz
met ihtiyacı zaruretine dayanmakta ve bütçe imkânları dikkate alınmış bulunmaktadır. 

** Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçe teiklifi tasansmda Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 
şehirlerarası telsiz tesisatı ile küçük karakol binaları inşası karşılığı olan 5 460 000 liranın bütçe 
imkânı mevcudolduğu takdirde teklif veçhile aynen kabulü tavsiyeye şayan olduğunu arz ederim. 

Bütçe Komisyonu RaportörÖ 
Temsilciler Meclisi üyesi 

Doğan Avni 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

tkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 4 000 000 5 000 000 5 000 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 84 802 200 104 000 000 104 000 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 10 000 10 000 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı ' 12 500 32 000 32 000 

Bölüm toplamı 88 814 701 109 042 000 109 042 000 

202 Ücretler • 
11 Mıerkeiz hizmetlileri ücreti 102 000 142 000 142 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 3 592 800 4 049 000 4 049 000 

Bölüm toplamı 3 694 800 4 191000 4 191000 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 26 400 26 400 26 400 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

I I - Ba$ka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı * 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı # 

Bölüm toplamı 

85 000 

3 090 000 

6 000 

. 200 000 

5 280 

40 000 
60 000 

3 486 280 

85 000 

3 420 000 

6 000 

200 000 

5 000 

40 000 
60 000 

3 816 000 

85 Û00 

3 420 000 

6 000 

200 000 

5 000 

40 000 
60 000 

3 816 000 



24 — Emniyet Genel Müdürlüğü — 141 

B. •M.^ ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyon ı 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 1 1 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 150 000 100 000 150 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 7 980 000 9 822 194 9 822 194 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayın! 8 000 000 8 425 000 8 425 000 

213 6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 11 600 000 12 368 000 12 368 000 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge-

228 

301 

10 
20 
30 
40 

reğince verilecek tazminat 
Konferans ücreti 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye1 

Döşeme1 

Demirbaş 
öteberi masrafları 

Bölüm toplamı 

30 000 
9 750 

123 791 932 

30 000 
4 500 
9 456 

24 000 

67 956 

30 000 
25 000 

147 845 595 

30 000 
4 000 
9 000 

30 000 

73 000 

30 000 
25 000 

147 895 595 

30 000 
4 000 
9 000 

30 000 

73 000 
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B. 

302 

303 
304 

-

M. 

10 
20 
30 

"40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
•Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon gaderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

219 500 
143 750 
568 000 
250 000 
465 000 
550 000 

2 198 250 

150 000 

112 500 

375 000 
100 000 
960 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

219 000 
118 000 
675 000 
250 000 
600 000 
550 000 

2 412 000 

150 000 

112 000 

375 000 
110 000 

1 200 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

219 000 
118 000 
675 000 
250 000 
600 000 
550 000 

2 412 000 

150 000 

112 000 

375 000 
110 000 

1 200 000 

305 
306 
307 

308 

10 
20 
30 
40 
50 

11 
12 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları 
Merkez 
iller 

1 547 500 

904 750 
17 000 

1 600 000 
220 000 
92 000 

100 000 

150 000 

2 162 000 

25 000 
370 000 

1 797 000 

904 000 
10 000 

900 000 
220 000 
92 000 
25 000 

150 000 

1 387 000 

-

25 000 
370 000 

1 797 000 

904 000 
10 000 

900 000 
220 000 
92 000 
25 000 

150 000 

1 387 000 

, 

25 000 
370 000 

Bölüm toplamı 395 000 395 000 395 000 
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B. M. 

309 
21 

22 

31 

32 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıiarı onarma 
giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

36 250 

17 750 

1 900 000 

645 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

36 000 

17 000 

2 750 000 

1 000 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

36 000 

17 000 

2 750 000 

1 000 000 

406 
408 

410 

Bölüm toplamı 2 599 000 3 803 000 3 803 000 

Üçüncü kısım toplamı 10 039 456 10 931 000 10 931 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

405 Binek hayvanları satınalma ve 
her çeşit giderleri 

10 Binek hayvanlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpeklerin yiyecek 

20 

10 
20 

giderleri 
Satınalma 

Bölüm toplamı 

Haber alma giderleri 
6085 sayılı Karayolları ve Tra
fik Kanununun gerektirdiği 
her çeşit giderler 
Giyecek ve teçhizat giderleri 
Giyecekler 
Silâh, cephane, maske, haber
leşme malzemeleri ve yedek 
parçalar 

1 147 500 
0 

1 147 500 

900 000 

0 

10 849 600 

750 000 

800 000 
1 

800 001 

900 000 

200 000 

12 334 000 

760 000 

800 000 
1 

800 001 

400 000 

200 000 

12 334 000 

760 000 

Bölüm toplamı 11599 600 13 094 000 13 094 000 
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B. M. 

416 
11 

12 

ödemeğin çeşidi 

Okul giderleri 
Polis memur ve adayları, öğ
rencileri yiyecek ve giyecek
ler giderleri ile harçlık ve har-
c îraMarı 
Yönetim giderieri 

Bölüm toplamı 

1960 
yıh 

ödeneği 
Lira 

2 120 000 
435 000 

2 555 000 

1961 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 120 000 
435 000 

2 555 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 120 000 
435 000 

2 555 000 

417 Yollama giderleri 
11 Nezaret altında bulunanlar ile 

hudut dışına çıkarılacakların 
veya yurt içinde yer değiştir
meye mecbur edilecek ecnebi
lerin s'evk ve iaşe gidenleri ile 
bu işlere memur edileceklerin 
zaruri giderleri 25 000 25 000 25 000 

12 3256 sayılı Kanun gereğince 
mahkeme karariyle başka ma
hallere nakledileceklerin sevk 
ve iaşe giderleriyle bu işe me
mur edileceklerin zaruri gider
leri 25 000 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 50 000 50 000 50 000 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme giderleri ile rad
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 100 000 100 000 100 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 1 1 50 001 

451 Yayın giderelri 
10 Satmalma ve abone 3 500 3 500 3 500 
20 Başka her çeşit giderler 1 300 1 300 1 300 

Bölüm toplamı 4 800 4 800 4 800 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı. 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira B. M. 

462 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle ı 
başjk'a her çeşit giderleri 120 000 90 000 90 000 

20 Birleşmiş Milletler teknik yar
dımından faydalanılarak ecne
bi memleketlere gönderilecek
lerin harcırah ve giderTeıri 72 000 • 1 1 

Bölüm toplamı 192 000 90 001 90 001 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 42 000 42 000 42 000 

20 Kongre ve konferanslara işti- , . 
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri - ,11 000 30 000 30 000 

30 Milletlerarası Kriminel Polis 
Komisyonu İcra Komitesinin 
yurdumuzda yapacağı toplantı 
dolayısiyle yapılacak her çeşit 
giderler 1 1 1 

40 Milletlerarası Kriminel Poıis 
Komisyonunun yurdumuzda 
yapacağı umumi heyet toplan
tısının, her çeşjit giderleri 1 1 1 

Bölüm toplamı 53 002 72 002 72 002 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve , 
sair umumi giderleri 148 920 148 000 148 000 

Dördüncü kısım toplamı 16 750 823 18 013 805 17 563 805 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 30 000 30 000 3a 000 
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l M. 

02 
10 
20 

m • 

; ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçları 
1955 - 1958 villan bordan 
1928 - 1954 ' » »' 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1960 
yıb 

ödeneği 
Lira 

15 000 
1 600 

16 600 

46 600 

1961 3 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

15 000 
1 600 

16 600 

46 600 

nlı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
1 600 

16 600 

46 600 

KISIMLAR TOPLAMf 

İkinci kısım toplamı 123- 791 932 147 845 595 147 895 595 
Üçüncü kısım toplamı 10 039 456 10 931000 10 931000 
Dördüncü kısım toplamı 16 750 823 18 013 805 17 563 805 
Beşinci kısım toplamı 46 600 .46 600 46 600 

Toplam 150 628 811 176 837 000 176 437 000 

Yatırımlar 

1 - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satınalmâcak makina, vasıta 
ve malzemeler . 

10 Telli ve telsiz telefonlar ve te-
ldtipler satınaima giderleri 1000 000 1000 000 1000 000 

20 Fotoğraf, daktiloskopi tesisle-
ri ile makina ve malzemenin 

\ satmalma bedelleri ve bunlara 
ait her türlü giderler 177 400 177 000 177 000 

0 6085 sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun gerektirdiği her 
çeşit giderler 200 000 0 0 

0 Binek hayvanları satmalıma ve 
teçhizat bedelleri r '• 1 0 0 
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1960 1961 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edildi 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

ICA yardımından temin oluna
cak her çeşit vasıta, cihaz, 
madde ve malzemenin karşılık 
bedeli ve bunların nakliye, si
gorta, gümrük ve sair giderleri 5 400 000 1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 6 777 401 2 177 000 2 177 000 

3827 sayılı Kanun gereğince ' * 
alınacak taşıtlar (Maliye büt
çesine). 1 100 000 1 100 000 0 v 

Yatırımlar toplamı 9 377 401 4 777 000 3 677 000 

\ 



i 
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Rapor 
' ' 6.2. 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Jandarma Genel Kumandanlığının 1961^ yılı bütçesi tarafımdan tetkik edildi : 
Jandarma Genel Kumandanlığının âmme huzur ve emniyeti ile memleket asayişinin korun

ması bakımından ifa ettiği hizmet, bütün vatan sathını kaplar. Şehir ve kasabalardan bağlı
yarak en uzak köy ve dağ başlarına kadar uzanır. Hizmetin hakkı ile yapılabilmesi, Kuman
danlığın geniş ölçüde, vasıta ve çalışma gücüne sahibolmasını gerektirir. 

Ayrıca; 6815 sayılı Kanunla (sınır, 'kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti kaçak
çılığın meni ve takibi) vazifesi de jandarma Genel Kumandanlığının omuzlarına yükletilmiş bu
lunmaktadır. 

Kaldı ki hiçbir devirde jandarmalarımız, asli ve kanuni hizmetlerinin sınırları içinde rahat 
bırakılmamıştır, Muhatabı ve mesulü obnıyan her türlü hizmetin bu müessese elemanlarından bek
lenmesi gedikli bir iytiyat hükmündedir. 

Bütçe Komisyonunun sayın üyelerine hemen arz edeyim ki : Dün olduğu gibi bugün de, hizriıe-
tin gerektirdiği imkân ve vasıtaların tam ve kâfi ölçüde Kumandanlığın emrine tahsisi, müm
kün olamamıştır. 

Zabıta hizmeti : 

Jandarmalarımız, hem önleyici (mâni) hem . adlî zabıta hizmetlerini görmektedir. îlce ve nahi
ye merkezlerinin mühim bir kısmında polis teşkilâtı tamamlanamadığı için yalnız kır ve köy
lerde değil, kasabalarda bile adlî zabıta vazifesi jandarmalarımız tarafından yapılmaktadır. 

önleyici zabıta demek, âmme nizam ve asayişini bozan hâdiselere müdahale deme;k olduğuna 
göre jandarmalarımızın vatandaş hürriyet ve hakları ile karşıkarşıya gelmeleri tabiîdir. Bu karşı
laşmada erlerimiz çok kere kanunlarını bilen liyakatli üstlerinden uzak ve yalnız başlarına kalmak 
zorundadırlar. 

Adlî zabıta hizmetine gelince, bu vazifenin ifasında daha geniş ölçüde bilgi ve ihtisasa ihtiyaç 
vardır. Halbuki, jandarmalarımız beklenilen ölçüde bir eğitim ve yetişme imkânlarına mazhar 
olamamıştır. 

Eğitim merkezleri «iskân, imkânsızlığı yüzünden» dağınıktır, öğretim kadrosu istenilen vasıfta 
değildir. 

Jandarma Genel Kumandanlığının bu muhtelif eğitim merkezlerini birleştirmek, öğretim elemen-
larını daha vasıflı bir seviyeye ulaştırmak yolundaki gayretleri, bütçe zarureti yüzünden tahakkuk 
edememektedir. 

Buna i rağmen, Eğitim plânı, program ve metotlarında günün icaplarına muvazi değişiklikler 
yapılmıyal başlanılmış, eğitimi hizmet icaplarına uygun bir seviyeye ulaştırma tedbirlerine başıla-
nılmıştır. 

Bir «uzatmalı okulu» kurulması, 1961 yılı bütçesinden lüzumlu tahsisatın verilmesi ile mümkün 
olacaktır. 

Jandarma sabit birliklerinde dağınık bir durumda olan karakolların muayyen merkezlerde 
toplanması ve bunların vazife sahalarına süratle şevklerini temin edecek matorlu vasıtalarla teçhiz 
edilmesi de yine bütçe imkânlarına bağlı bulunmaktadır. 

Jandarma sabit birliklerinin muayyen merkezlerde (kazalarda) toplanması sayesinde, onların 
talim ve terbiyesi daha mükemmel bir şekle gireceği gibi üçer, dörder kişilik karakolların vazife 
ifasında mâruz kaldığı müşkülâtta önlenmiş olacaktır. 
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1930 yılından beri muvakkat kaydı ile jandarmalarımıza tevdi edilmiş olan adlî zabıta görevi 

bu hizmetin ifası için ihtiyaç görülen elli milyon civarında bir tahsisatın, Adliye Bakanlığınca 
temin edilememesi yüzünden Jandarma Genel Kumandanlığının hizmet gücünü zorlamaktadır. 

Umum Kumandanlığın bugünkü çeşitli vazifelerinin yapılması için iki bin iki yüz motorlu va
sıtaya sahibolması gerekirken, fiilî olarak mevcut motorlu vasıta adedinin yedi yüz civarında 
olduğunu belirtmek yerinde olur. Bütün bu yokluklara, bütçe imkânsızlıklarına rağmen Jandarma 
Genel Kumandanlığının emniyet ve asayiş sahasında gösterdiği başarı, takdirle karşılanacak 
biv seviyededir. . . t 

Kaçakçılık işleri : , 

Güney hudutlarımız, her türlü tabiî manialardan mahrum olup kaçakçılık için çok müsait du
rum arz .eder. Bilhassa Mürşitpmar 'dan Selepi 'ye kadar devam eden sahada (Tektek) dağlarının 
dalgalı etekleri ve sel yatakları kaçakçıların işini kolaylaştıracak bütün imkânları taşır. Sınır, 
köylerin içinden geçer, tren hattının bir tarafı Suriye, bir tarafı Türkiye'dir. Suriye kısmında 
büyük kaçakçılık merkezi vardır. Yakın zamanlara kadar bu bölgede kaçakçılığın önlenmesi çok 
güç olmakta idi. Beyaz Kuleden Silopi'ye kadar devam eden ve kışın yalnız (Göçer) lerin değil, 
aynı zamanda tüccar sürülerininde otladığı bu saha, bir kaçak«karargâhı halinde idi. Son yıllar
da mahdut sayıdaki hayvan kaçakçılğmm devam etmesine rağmen kaçakçılığın geniş ölçüde ön
lendiğini kaydetmek yerinde olur. 

Bu bölgede alman tedbirlerin muvaffakiyetle tatbikinden sonra Gümrük.kaçakçılığı daha ziyade 
sahillerimize yönelmiş bulunmaktadır. Sürati; motorlu teknelere sahibolan kaçakçıların karşı
sında Jandarma Genel Kumandanlığının sürat bakımından daha yollu takip motorlarına malik 
olması ön safta bir mevki işgal etmektedir. Almanya'ya sipariş edilen 25 mil süratte ve modern 
silâh ve aletlerle mücehhez sahil muhafaza motorlarının dördü memleketimize teslim edilmiş bu
lunuyor. Bunlardan ilk kafilede gelen ikisi maksat dışı hizmete tahsis edilmiş ve tamire ihtiyaç 
gösteren bu iki motor son defa teslim edilen diğer iki motor son defa teslim edilen diğer iki mo
torla değiştirilerek yine maksat dışı hizmet emrinde kullanılmaya başlanılmıştır. Halbuki en az 
20 mil sürate malik motorlara sahibolan kaçakçılarla başa çıkmanın tek çaresi, daha süratli bu 
motorların Jandarma Genel Kumandanlığına iadesi ile kabildir. 

Gerek emniyet ve a-sayiş ve gerek kaçakçılığın men'i iğinde birinci derecede ehemmiyet taşıyan 
muhabere .vasıtalarının onarımı, genişletilmesi ve modern aletlerle takviyesi bir zaruret halinde 
kendini göstermektedir. Bu maksatla 1961 yılı bütçesine konulan tahsisat, maksadı temine yetecek 
vüsatte değildir. Bu tahsisatın artırılması lâzımdı?. 

Mevcut karakolların tamiri ve yenilerinin inşası, Jandarma Genel Kumandanlığınea yıllara 
bölünerek plânlaştırılmış bulunmaktadır. Bilhassa sınır boylarında gerek efradın ve gerekse su
bayların ailelerinin iskânı hususunda tasarlanan programın temposu hızlandırılmalı ve gerekli 
tahsisat her yılın bütçesinde tam olarak yer almalıdır. « 

J. Genel K. lığının 1961 yılı bütçe tasarısı 208 715 000 liradır. 1960 yılı için teklif olu
nan tahsisat 1960 yılı bütçesine nazaran 11 179 957 lira ( A / l ) , 4 715 500 lira (A/2) faziası 
olup ceman 15 895 057 lira fazlalık ile 2 858 869 lira (A/ l ) , 4 449 000 (A/2) noksanı olmak 
üzere ceman 7 307 869 lira noksan olarak geçen yıl bütçesine nazaran 8 587 588 lira fazla tek
lif edilmiştir. Fazlalık ve noksanlıkların sebepleri : 

a) 1960 yılı bütçesine nazaran 35 895 457 lira fazlalık : 

Lira 

4 925 810 Kanuni artış fazlası olup : 
1961 yılından jandarma personelinin maaş ve ücretlerine yapılacak zam ile emekli 
aidatı karşılığı olarak konulmuş olan 7 766 699 liradan 1960 yılında emekliye ayrı-
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Lira 

lan 258 subay 7 askerî memur ile kadrodan düşülen 7873 erin maaş ve emekli kese
neği karşılığı olarak 2 840 889 liranın düşülmesinden sonra kalan kanuni artış farkı 
dolayısiyle artırılmıştır. 

391 000 Kadro artış fazlası olup : 
1961 yılında Almanya'dan gelerek hizmete girecek beş sahil muhafaza botu için 20 
gemi personeli ile Güney - Doğu birliklerine alınan elektrik jeneratörlerinin işletil
mesinde istihdam edilecek 11 makinist ve vilâyetler ihtiyacı için iki şoför kadrosu
nun ihdası ile bu müstahdemlerin giyecek masraflarının karşılığı olarak artırılmıştır. 

5 863 147 Hizmet ve ihtiyaç artışı fazlası olup : 
Bu miktarın 845 336 lirası kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, tedavi, taşıt işletme ve 
onarımı, basımevi giderleri, teçhizat ve veteriner ecza, işçi sigorta primi, oskerî mah-
keme masrafları olup, tahsisatları kafi gelmediğinden artırılmıştır. 5 017 811 lirası 
ise, birliklerin noksan yazı makinaları istimlâkler dolayısiyle adedi 1 293 e yükselen 
kiralık binaların kira bedelleri 1961 yılında hizmete girecek beş botun işletme mas
rafları ile sabit jandarma erlerinin aylık iaşe bedellerinin 60 liradan 80 liraya çıka
rılması, jandarma subaylarına 182 sayılı Kanunla verilen hizmet eri tazminatı (Ancak 
bir aylık konulabilmistir.) ve jandarma telefon şebekesinin tamir ve ıslahı için direk 
ve telsiz cihazlarının alınması içm artırılmıştır. 

4 715 500 Yatırım artışı olup : 
1961 yılı içinde hizmete girmek üzere Almanya'dan gelecek 5 aded sahil muhafaza 
botunun nakliye, sigorta masrafları ile makinaları eskiyen motorlara makina alımı 
ve jandarma matbaası ihtiyacı içi- 'üç makinanm alınması ve 186 sayılı Kanunla jan
darma subay ve astsubaylarına yapılması takarrür eden lojman inşaatı ihtiyacı için 
konulmuş tahsisat artışından ibarettir. 

15 895 457 Fazlalık artış toplamı. 

_ b) 1960 yılı bütçesine nazaran 7 307 869 lira noksanlık : 
2 730 560 Kadro noksanlığı olup : 

1960 yılında 358 «sulbay, 7 askerî (memurun emekliye aynim ası ve (D) cetvelinden boş 
üç işçi kadrosunun kaldırılması ve 7873 erin kadrodan düşülmesi karşılığı olarak (Ma
aş ve emekli keseneği hariç) diğer masrafların ilgili ıbölümlerinden düşülmesi topla
mıdır. 

128 309 Hizımet ve tasarruf noksanlığı olup : 
Çeşitli hizmetlerde yapılan idari tasarruflar karşılığı ilgili (bölümlerinden düşülen 
miktar toplamıdır. 

4 449 000 Yatırımı noksanlığı olup : 
Bu miktarın 1 196 000 lirası 7029 sayılı Kanun gereğince Batı - Almanya'dan alınan 
9 (botun 4 ncü ve ıson talksidinin fazlası olup bütçeden düşülmüştür. Geri kalan mik
tarın 74 000 liriası küçük yapı ve onarım ve 3 179 000 lirası da istimlâk bedeli bölüm
lerinden bütçe onülâhazasiyle düşülmüştür. 

7 307 869 Noksanlık toplamı 

Temenni ve teklifler : 
I - Jandanma Genel Kumandanlığı bütçe tasarısının Maliye Bakanlığınca tesbitini aıiitaakıp 

kabul edilen çeşitli kanunlar gereğince aşağıda belirtilen kanuni tahsisatların bütçenin ilgili fa
sıllarına ilâvesini zaruri görmekteyim. 



25 — Jandarma Genel Kumandanlığı '.— 153 .— 
a) 6815 sayılı Kanun gereğince İran hudut bölgesinin korunması vazifesinin de Jandarma 

Genel Kumandanlığına devri dolayısiyle 1961 yılı kadrosunda ıtesbit edilen 53 500 er kadrosuna 
2 600 erin ilâvesi ile bu zaruretin gerektirdiği masraflar karşılığı : 

409 ncu faslın 10 ncu yiyecek maddesine 1 930 000 
409 ncu >faslm 30 ncu yakacak maddesine 203 000 

. 410 ncu faslın 10 ncu melbusat maddesine 1 013 500 
410 ncu faslın 20 nci teçhizat «maddesine 203 000 

3 350 000 liranın 
ilâvesi, ' 

b) 211 sayılı Silâhlı Kuvvetler îç Hizmet Kanununun 62 : 69 ncu maddeleri .gereğince subay 
ve askerî memur ve ast subayların kendileriyle ailelerinin tedavilerinde ödenmesi gerekli reçete 
bedelleriyle sağlık ımalzemeleri ve yol paralarının karşılığı : 

308 nci faslın 11 nci merkez tedavi masrafları maddesine 46 000 
308 ncd faslın 12 nci İller tedavi masrafları maddesine - 454 000 " 

500 000 
i liranın ilâvesi, 

c) 182 sayılı Kanunla kabul edilen ve subaylara ber ay hizmet eri tazminatı karşılığı olarak 
bütçenin ilgili faslına konulan bir aylık 350 000 liranın bir yıllığa iblâğı için : 

231 nci fasla hizmet eri tazminatı 3 696 000 liranın 
ilâvesi. ' » 

d) 235 sayılı Kanunla jandarma uzatmalı erlere tanınan sosyal haklar mey anında özlük hakkı 
olarak, çocuk zammı ve doğum, ölüm yardımları karşılığı :â 

206 nci faslın 12 nci iller çocuk zammı maddesine 400 000 
206 nci faslın 22 nci iller doğum yardımı maddesine 5 000 
206 nci faslın 32 nci iller ölüm yardımı maddesine 5 000 

410 000 liranın 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«t 

I I - Jandarma Genel Kumandanlığının ifasiyle mükellef olduğu çeşitli vazifelerin gerektirdiği 
tahsisat ve vasıtalarla lâyıkı ile teçhiz edilmesi, içinde bulunduğumuz malî yılın taşıdığı zaruret
ler yüzünden mümkün olamıyacağmı takdir etmekteyim. 

Ancak, 1961 yılı içinde hizmetin aksamaması için hiç olmazsa motöırlü vasata ihtiyacını karşıla
mak üzere 6 450 000 lira ve inşaat hizmetleri için 1 800 000 lira civarında bir tahsisatın bütçedeki 
ilgili fasıllarına eklenmesi bir zarurettir. 

Ayrıca Güney hudutlarımızda engelleme yapılmak üzere istimlâk edilip, istimlâk bedelleri hak 
sahiplerine ödenemiyen 7 429 000 liranın aidolduğu fasla ilâvesi bir Anayasa meselesi encümeni
mizi alâkadar etmelidir. Bedeli ödenmeden istimlâk yapılmaması kanunun âmir hükmü olduğu. 
kadar Devlet itibarının korunması bakımından göz önünde tutulması gereken bir vecibedir. 

Mevcut kanunların icabı ve bütçe imkânları, göz önüne alınarak asgari b i r ölçüde hazırlanmış 
olan 1961 yılı bütçe tasarısının yukardaki temenni ve teklifler dikkate alınmak şartiyle tasvip ve 
kabulünü hürmetle arz ederim. 

Bütçe Encümeni Raportörü 
Temsilci Üye 

* Avni Doğan 

f- "1 
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M. 

25 

ödemeğin 

— Jandarma Geı 

çeşidi. 

lel Kumandanl 
1960 
yılı. 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hüküımettce 

istenen 
Lira 

yılı için 
^ Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez subay, memur ve erat 
maaşı ' 1 900 000 1 900 000 1 900 000 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
erat maaşı ' 40 551 800 44 753 000 44 753 000 

Bölüm toplamı 42 451 800 46 653 000 46 653 000 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 78 600 87 000 87 000 -
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 257 000 2 927 000 2 902 000 

Bölüm toplamı 2 335 600 3 014 000 2 989 000 

203 Merkez geçici hizmetliler 24 600 24 600 24 600 
ücreti 

II - Bask'a haklar 
206 4178, 4598 ve 235 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez subay, memur ve astsu
bay ve uzatmalıların çocuk 
zammı 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubay ve uzatmalıların ço
cuk zammı 

21 Merkez subay, memur ve astsu-, 
bay ve uzatmalıların doğum 
yardımı 

22 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubay ve uzatmalıların do
ğum yardımı 

31 Merkez subay, memur ve astsu-, 
bay ve uzatmalıların ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler subay, memur ve 
astsubay vo uzatmalıların ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

41 040 

1 125 240 

3 600 

95 400 

9 000 

36 000 
"80 960 

1 391 240 

40 000 

1 064 000 

3 000 • 

80 000 

7 000 

30 000 
75 000 

1 299 000 

40 000 

1 464 000 

3 000 

85 000 

7 000 

35 000 
75 000 

1 709 000 

X' 
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ödetmeğim çeşidi 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ye 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdî tazminat 
1493 ve 7268 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ikramiye 
Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikle, öğretim ve eğitimde 
başarı gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 
7268 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiye 

Bölüm toplamı 

20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 
dördüncü uzatmadan sonra ter
his edilen erlere 1861 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce verilecek ikramiye 
6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
182 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek hizmet eri tazminatı 

Kumandanlığı —-155 — 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe , Komisyonc.ı 

Ödeneği istenen kabul <xlilen 
Lira Lira . Lira 

4 327 089 4 758 699 4 757 199 
9 000 4 200 4 200 

180 000 105 000 105 000 

29 600 29 000 29 000 

120 400 120 000 120 000 

150 000 149 000 149 000 

12 000 10 000 10 000 

125 400 100 000 100 000 

20 000 20 000 20 000 

0 350 000 4 046 000 

îkinci kısım toplamı 51 026 729 56 487 499 60 566 999 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödemeğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kîstm - Yönetim 
giderleri 

301 

302 

303 
304 

10 
20 
30 
40 

10 
20 
30 
40 

11 

12 

21 
22 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ye defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
v̂e giderleri 

Merkez posta ve telgraf üc
retleri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon giderleri 
îller telefon giderleri 

10 200 
4 000 
5 000 
4 500 

23 700 

233 500 
93 750 

116 500 
132 700 • 

576 450 

200 000 
•«> 

97 500 

367 500 
32 700 

166 820 

10 000 
4 000 
5 000 
4 000 

23 000 

262 000 
83 000 

200 000 
132 000 

677 000 

300 000 
* 

97 000 

367 000 
32 .000 

166 000 

10 000 
4 000 
5 000 
4 000 

23 000 

262 000 
83 000 

200 000 
132 000 

677 000 

200 000 

97 000 

367 000 
32 0Ö0 

166 000 

Bölüm toplamı 664 520 662 000 662 000 

305 Kira bedeli 772 189 986 000 986 000 
306 Giyecekler 84 400 90 000 90 000 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 1 642 500 1 542 000 1 542 000 
20 Geçici görev yolluğu 995 000 995 000 995 000 
30 Müfettişler yolluğu 190 000 150 000 150 OÖÖ 
40 Yabancı memleketler yolluğu 165 000 154 000 154 000 

Bölüm toplamı 2 992 500 2 841 000 2 841 000 
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ödemeğim çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

4598, 5501 ve 211 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek tedavi 
giderleri ve yollukları 

11 Merkez 4 000 4 000 50 000 
12 iller ' 62 500 65 000 519 000 

Bölüm toplamı 6 634 000 

Üçüncü kısım toplamı 12 014 259 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Bolüm toplamı 66 500 69 000 569 000 

Taşıt giderleri 
11 Kumandanlık otomobili işlet 

me giderleri 4 500 4 500 4 500 
12 Kumandanlık otomobili onar

ma giderleri 5 000 3 000 3 000 
21 Merkez taşıtları işletme gi

derleri ' 18 000 24 000 24 000 
22 Merkez taşıttan onarma gi

derleri 11 000 14 000 14 000 
31 îller taşıtları işletme gider

leri 2 860 000 3 060 000 3 060 000 
32 îller taşıtları onarına gider

leri ^ 1 710 000 1 710 000 1 710 000 
33 İller taşıtları ve deniz muha

faza vasıtaları isletme ve kira 
bedeli • ' 855 500 1 625 000 1 625 000 

34 tiler kara taşıttan ve deniz 
muhafaza vasıtaları onarma 
giderleri 1 170 000 1 170 000 

7 610 500 

13 258 500 

1 170 000 

7 610 500 

13 658 500 

Basımevi giderleri 10 000 21 000 21 000 
Hayvan ve motosiklet satmal
ına ve tavizi ve ölenlerin, ha
sara uğrıyanların tazmini 

10 Satmalına ve taviz ' 75 000 75 000 75 000 
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B. 

• 

M. Ödemeğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıl] ı için 
KJomisyoııc.i 
kabul edile1: 

Lira 

20 Ordu ve jandarmaya mensup 
subaylar ile eratın malı olan 
hayvanlardan ölen veya öldü
rülenlerin bedellerinin tazmini
ne dair 1471 ve 5013 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
ödemeleri ' 31 000 31 000 31 000 

406 
409 

410 

411 
412 
413 
414 
416 
417 

419 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

10 

20 

Bölüm toplamı 

Haber alma giderleri 
Muayyenat 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Bölüm toplamı 

Askerî malzemeler 
Giyecekler 
Teçhizat 
Muytabiye 

Bölüm toplamı 

Harb gereçleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
Veteriner ecza ve gereçleri 
Taşıma giderleri 
Okullar giderleri 
Ölen erlerin cenaze masrafları 
ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay, 
er ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir yaptır
ma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Tanık, sanık ve adlî müzaheret 
giderleri 
Askerî mahkemeler giderleri 

106 000 

100 000 

66 509 000 
6 040 000 
7850 000 

80 399 000 

21 300 000 
4 043 000 

705 000 

26 048 000 

6 793 000 
580 000 

70 000 
5 000 000 

196 000 

40 569 

8 000 
15 000 

106 000 

100 000 

69 203 000 
6 040 000 
6 '750 000 

81 993 000 

20 728 000 
4 500 000 

705 000 

25 933 000 

7 700 000 
500 000 
100 000 

4 500 000 
190 000 

25 000 

10 000 
20 000 

106 000 

100 000 

69 203 000 
6 040 000 
6 750 000 

81 993 000 

20 728 000 
4 500 000 

400 000 

25 628 000 

7 000 000 
500 000 
100 000 

4 500 000 
190 000 

25 000 

10 000 
20 000 

Bölüm toplamı 23 000 30 000 30 000 



B. 

422 

423 

424 

451 

M. 

10 
20 
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• 

ödeneğin çeşidi 

îşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenecek prim 
Moral hizmetleri her türlü gi
derleri 
Beden eğitimi ve müsabaka 
genel giderleriv 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

53 664 

30 000 

28 000 

10 500 % 

21 570 

32 070 

1961 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira. 

54 000 

30 000 

28 000 

10 000 
6 000 

f • 
16 000 

- 159 — 
pılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

/ 54 000 

30 000 

28 000 

10 000 
6 000 

16 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için-ecnebi memleketlere, gön- • * 
derileceklerin yollukları ile . . -
başka her çeşit giderleri 6 000 6 000 6 000 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol- . 
hıkları ve giderleri 190 620 190 000 190 000 

Bolüm toplamı 196 620 196 000 196 000 

453 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 1 1 1 

476 Kurs giderleri 817 000 617 000 617 000 

Dördüncü kısıra toplamı 120 522 924 1?2 139 001 121134 001 

Beşinci kısmı - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 50 000 50 000 50 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1956 - 1959 yılları borçları 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısmı toplamı 

40 000 
5 000 

45 000 

95 000 

40 000 
5 000 

45 000 

95 000 

40 000 
5 000 

45 000 

95 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira ' 

KISIMLAR TOPLAMI 
İkinci kısım toplamı 51 026 729 56 487 499 60 566 999 
Üçüncü kısım toplamı 12 014 259 13 258 500 13 658 500 
Dördüncü kısım toplamı 120 522 924 122 139 001 121 134 001 
Beşinci kısım toplamı 95 000 95 000 95 000 

GEtfİEL TOPLAM 183 658 912 191 980 000 195 454 500 

Yatırımlar 
, I - Onarma la r 

701 Yapı onarımı ve küşük yapılar 1 074 000 1 000 000 1 000 000 
I I - Satınalma, yapı, tesis ve 

731 
751 

10 

20 

30 

sermaye tahsisleri 
İstimlâk bedeli 

' Satmalmacak motor, makina 
ve gereçler 
Deniz vasıta ve onakinaları sa
tınalma, taşıma, sigorta ve her 
çeşit giderleri 
7029 sayılı Kanun gereğince 
deniz vasıtaları satmahnması 
ve mevcutların ıslahı 
Basımevi makinaları alimi 

Bölüm toplamı 

237 sayılı Kanun gereğince sa
tmalmacak taşıtlar (Maliye , 
bütçesine) 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Bayındırlık bütçesine) 

• 

8 000 000 

« 

794 500 

5 600 000 
0 

6 3& 500 

1 000 000 

0 

4 821 000 

1 330 000 

4 404 000 
180 000 

5 914 000 

1 000 000 

4 000 000 

12 250 000 

1 330 000 

4 404 000 
180 000 

5 914 000 

0 

0 

Yatırımlar toplamı 16 468 500 16 735 000 19 164 000 
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Rapor 
6.2. 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

' Bugün insanlığın karşılaştığı en Önemli dâva âdi], devamlı ve sağlam bir barışın kurulmasıdır. 
Böyle bir barış ancak devletlerin bağımsızlıklarına saygı, milletlerin hürriyet ve istikrar için

de iktisaden gelişmelerine imkân Ibul'maları suretiyle gerçekleştirilebilir. 

Büyük Atatürk'ün «Yurtta Sulh Cihanda Sulh» umdesiyle temelim attığı dış politikamız 27 
Mayıs İnkılâbından sonra tekrar hakiki hüviyet ve şahsiyetini bulmuş, milletlere saygı insan 
haklarına saygı temeli üstünde büyük ve küçük bütün milletlere hak eşitliği gerçeği ve inancı 
içinde dünyada barışın korunması ve idamesi ekonomik, sosyal sağlık ve bilimsel alanlarda 
milletlerarası iş birliği hususlarında faal ve müspet rolüne kavuşmuştur. -Samimiyet ve dürüst
lük bu politikanın işarı olup, fevri kararların tabiî bir sonucu olarak zedelenen siyasi itibarı
mızın iadesine muvaffak olmuş, dost yardımlarıyle -.ve .büyük müşkülâtla çökmesi önlenebil en 
malî ve iktisadi itibarımız yeniden kazanılmaya başlanmıştır. 

Hürriyet mücadelesi yapan milletler : 
Hürriyet mücadelesine atılmış milletlerin bu savaşlarını, bu vadide Atatürk önderliğinde İs

tiklâl Harbi ve neticeleri ile rehber olmuş Türkiye'nin kendi hüviyet ve tarihine yakışır bir şe
kilde desteklemesi 27 Mayısın dış politika alanımızda en şerefli -bir sahifesini teşkil etmektedir. 
Bu hürriyet mücadelesinin karşılıklı anlaşmalar yoliylc kan dökülmeden barış içinde süratle ger
çekleşmesi samimiyetle arzu edilir. Bu yolda dostane şekilde ve müspet müzaharete daima hazır 
olmamız politikamızın yapıcı vâsıflarmdan ve tarihî rolümüze uygun bir keyfiyettir. Filhakika 
bağımsızlık ve egemenliklerini kazanmış olan ve henüz bu sonuca erişmemiş bulunan memleket
lerle din ve birçoklariyle müşterek tarihî rabıtalarımız bu husustaki rolümüzün ve ödevimizin 
Önemini belirtmeye kâfidir. 

Bu itibarla !bu memleketlerdeki temsilcierimizi yerine göre büyükelçilik, elçilik şeklinde ve 
buralarda hususi rolümüzün ve ödevlerimizin icaplarını tamamiyle kavrayan faal muhitini tanıması
nı ve kendisini saydırmasını bilen kıymetli elemanlarla taıkviye etmek lüzumu <aşikâr ve süratle 
tahaikuku gereken bir husustur. Yalnız Afrika kıtasında Birleşik Arap Cumhuriyetinin 12 Bü
yük elçilik ve 1 elçilik, Yunanistanm 6 büyükelçilik ve 1 elçiliğe ilâveten 3 elçilik ve 5 konsoloslu
ğa ilâve olarak 2 başkonsolosluk 6 konsolosluk daha açması ve 27 fahri konsolosluğu mevcut 
olduğu düşünülürse bu mevzuda memleketimize düşen süratle teşkilâtlanma lüzumu kolaylıkla 
anlaşılır. Dışişleri Bakanlığımıza bü imkânın sağlanması lâzımdır. 

Bu esaslar çerçevesi içinde Birleşmiş Milletler,NATO, CENTO ile yapıcı ve müsbet bir işbirliği 
takip edilmektedir. 

Birleşmiş Milletlerin çeşitli teşekkül kademelerinde ve komisyon ve komitelerinde seçimle va
zife alan Devletlerin ön sırasında bulunmamız ve yapıcı faaliyetimiz bu siyasetin moıvaffak netice-
ierindendir. 

Birleşmiş Milletler Camiası içinde Dünya Sağlık Teşkilâtı gibi ihtisas teşekküllerinde faal işti
rak ve faaliyetlerimiz yanında, 

UNICEF Birleşmiş Milletler çocuklara yardım çalışmalarına katılmakta ve bu fondan Hindis
tan'dan sonra en fazla istifade eden memleket olarak gemekteyiz. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Teknik Asistans faaliyetlerine müs
bet ve müessir Şekilde iştirak etmekte ve çeşitli faydalar sağlamaktayız. 
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NATO : 

Hiç bir tecavüzi gaye gütmeden, Birleşmiş Milletler Anayasasının müşterek emniyet esas
larına «ve prensiplerine uygun olarak müşterek savunma yoluyla barış ve güvenlik sağlamak için 
15 devlet ^birleşmişler aynı hürnyet ve demokrasi prensipleri ve müşterek medeniyete dayanan bir 
camia şeklinde eşitlik ve egemenlik esasları içinde gelişmeyi amaç edinmişlerdir. 

Her yerde en münasip kılığa girerek yayılmaya çalışan sinsi cereyanlara karşı NATO âzası 
Devletler iş birliğini, askerî olduğu kadar ekonomik ve kültürel sahalara da teşmil etmişlerdir. 

ti kinci Dünya Harbinden sonra beşeriyetin erdiği en hayırlı ve ileri görüş ve anlayış merhalesi, 
ne kadar kuvvetli ve zengin olursa olsun tek basma bir devletin' güvenlik ve refahını devam et
tirmesine imkân olmadığı, güvenliğin, iktisadi ve içtimai refahın ve gelişmenin ancak topluluk 
içinde karşılıklı yardım ve anlayış zihniyeti ile mümkün bulunduğudur. 

Bu itibarla iktisadi ve askerî sahalardaki yardımı, bir iane görüşünün kompleksi içinde değil, 
bir toplulukta karşılıklı yapılan iş birliğinin vazife ve klfet taksim ve tevzii şeklinde görmek ve 
anlamak icabeder. 

Birleşmiş Milletler topluluğu içinde tahakkukuna çalışılan bu zihniyet, NATO camiasında daha 
müessir ve samimî bir tatbikat bulmaktadır. Bu suretle, sinisi ve yıkıcı propaganda ve sızmalara müsa
it sefalet ve nztırap sahaları en 'müessir şekilde müdafaa edilmiş olmaktadır. NATO çerçevesi içinde 
enfrastrüktür tesisler için memleketimize ayrılan; para bu mevzudaki tahsislerim 1/8 imi teşkil etmek
te döviz Olarak gelen bu miktarım % 30 u döviz olarak memlekette kalmaktadır. Buna mukabil 
NATO ya iştirak payımızda yarıya yakın indirme temin edilmiş gibidir. Bu suretle iştirak payımızın 
on mMine yakın bir yardım temin edilmektediir. 

NATO camiası içinde iş birliğinin en karakteristik bir vasfı da müşterek imalât programıdır. Si
lâhlarım imalinde ve imale takaddüm eden araştırma ve geliştirme faaliyetine katılmaktayız. Güdüm
lü mermiler imalâtına endüstıimdzim iştiraki mühim miktarda döviz tasarrufuna müncer olacaktır. 

NATO yedek Parça Ajanısıııııa, ilmî yardım programa, karşılıklı silâhları geliştirme programı faa
liyetlerine iştirafciımizde büyük faydalar sağlamaktadır. 

CENTO 

CENTO, Olta - Doğu'da NATO'nuıı sağ kanadında, samimî dostluk ve ittifak münasebetleri idame 
ettiğimiz memleketlerin bir kısmı ile ve Birleşmiş Millletler Anayasasına uygun olarak her türlü teca-
vüi gayelerden uzak harış, güvenlik ve ilerleme içinde ibir iş birliği ve 'savunuma paktıdır. 

Bölgemin istikrarı ve güvenliği yanımda ekonomik faideleri de olan bit pakttır. Bağış ve kredi şefc-
İinde şimdiye kadar 14 milyon dolarlık yardım sağlanmıştır. ÖENTO Teilefcominikasyom projesi 1965 
t e ikmal edilecektir. 

Milletlerarası Atom Enerjisi : 

Teknik yardımı ve eğitim sahalarında faydalandığımız 'bir teşekküldür. Atom Enerjisinin barışçı 
gayelerle kınliamıl'ma's'iyle ilgili çalışmalara faal bir şekilde katılmaktayız. Memleket içimde bu yolda 
yapılan çalışmalar sonucu olarak Atatürk Eğitim ve Araştırma Reaktörü 1 000 kilovat takatla ya- y 
kımda işletmeye aıçılacaktiir. Amerika'dan sağlaman yardımcılarla reaktör •etraflında tılbbi, zfrıai, rad-
yobüyolojik, reaktör teknolojisi, kimya, matematik, elektronik ve fizik lâiboratuvarları montajlarına 
'başlanacaktır. 

Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma faaliyetleri : % 

Kıbrıs mevzuunda, Türk cemaatimin amdlaşmaiarla tamınmış olan hatolaırımı tam İbir şekilde kullan
ması dışişlerimizin çok yakım, ve devamlı ilgisi mevzuudur. 
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Türk Cemaatinin kültürel ve ekonomik bakımı nidan kuvvetlenmesi güdülen gayenin tahakkukun
da temel bir unsurdur. Bu maksatla «Dış memleketlerdeki Türk kültür varlığını koruma ve tanıt
ma» faslından yardımlar yapılmaktadır. 

1960 yılında konulan 6 125 000 lira tamamen sarf edilmiştir. Bu sene istenen 6 562 000 liİTtanııı 
kalbulü zaruridir. Ayrıca Türk Cemaatına diğer bakanlıklar bütçelerimde de gerekli yardımlar ya
pılması yerindedir. Bu maksatla 1960 - 1961 içinde yanım milyon sterlinlik ibİT yandım yapılmasının 
derpiş edilmesi isabetlidir. Ancak bumun hakikaten mahalline masruf Olması, üzerimde 'bilhassa 
durulacak ve dikkat edilecek bir keyfiyettir. 

Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve itanıtma ödeneğinden kültürel ve .ekonomik 
seviyelerini yükseltmek ve bu suretle-ilgi ve bağlarımızı daimî şekilde geliştirmek maksadiyle 
Türk azınlıklarına okul, öğretmen, kitap ve Türkçe yazılar sağlanması faydalı birer faaliyettir. 

Türk tarihini, Atatürk ve istiklâl Savaşını cidden çok'iyi bilen ve anlıyan, Türkleri hakika
ten seven ve desitekliyen samimî dost Pakistan'da bile Mevlâna'nm bir Iran Mütefekkiri olarak bi
linmesi, burada bir kültür merkezimiz olmaması cidden üzülecek bir geyfiyettir. 

Bu itibarla bu fasıldaki ödeneğin ileride ve ilk fırsatta malî imkânlarımız nispetinde artırılması 
ve sefaretlerimizin siyasi faaliyetler yanında ekonomik ve kültürel çalışmalara da önem vermesi 
lâzımdır. 

Haberleşme araçlar ı : 

Dışişlerimizin görevlerini başarması için kâfi ve modern vasıtalarla teçhizi lüzumu aşikârdır. 
Bu maksatla kurulan telsiz haberleşme teşkilâtı politik, askerî, ekonomik ve ehemmiyeti haiz di
ğer her türlü haberlerin emniyet ve süratle elde edilmesi yalnız hariciyemize değil, Hükümet teş
kilâtına faydalı olduğu gibi masraf bakımından da büyük ölçüde tasarrufa imkân vermektedir. 
G-eçen yıllar içinde kurulmuş telsiz tesis masraflarının amorti edilerek 13 milyon liralık tasarruf 
sağlaması bunun bariz bir misalidir. 

iktisadi tş • Birliği : 

Malî, iktisadi ve ticari mevzular bilhassa ikinci Dünya Harbinden ısonra millî siyasetin gayele
rinin gerçekleştirilmesinde mühim birer unsur ve vasıta olmuşlardır. 

Her çeşit dış yardımlardan matlup şekilde istifade, ihraç mallarına müstakar sürüm imkânları 
sağlamak faaliyetlerini, dış politika icaplarına göre tedvir etmek bütün memleketlerce üzerinde ti
tizlikle 'durulan bir keyfiyettir. Bütün Dünya tatbikatımda tamamiyle teknik seviyede olan (Para 
fonu, Dünya Bankasiyle münasebetler gibi) faaliyetler müstesna bütün diğer dış faaliyetler dış 
politikanın bütünü içinde mütalâa edilerek yürütülmektedir. 

Teknik seviyede, elde edilmiyen neticelerin çok defa siyasi teşebbüslerle sonuçlandırılabilmesi 
de bu şekilde tatbikatın zaruri bir neticesidir. 

Malî, iktisadi ve ticari meselelerimizin hallinde de siyasi prestij ve nüfuzumuzdan tam mâr.a-
siyle istifade zarureti aşikârdır. 

Bu itibarla 27 Mayıstan evvel Dışişlerinde hâkim olan tekelci zihniyete bir aksülâmel teşkil 
eden ve fakat dünya tatbikatına uymıyan bâzı kararların ifrattan tefrite varan neticelerinin dün-

/ ya tatbikatına ve işin icaplarına uygun bir sonuca bağlanması zarureti aşikârdır. Aksi halde dış 
politika ile geniş mânada malî ve iktisadi politika arasında zaruri ahengin zedelenmesinden ve 
sağlanamamasından korkulabilir. 

Dış temsilciliğin tecezzi kabul etmez hüviyeti aşikârdır. Bu zaruretin tabiî bir neticesi olarak 
bütün dış faaliyetlerin bir elden sevk ve idaresi icabeder, ancak bu sahada lüzumlu danışma ve 
mesai birliği zihniyetinin en gtniş ve müessir bir şekilde tahakkuk ettirilerek çalışılması, bu mev-
zudaki faaliyetlere mütaallik kadroların diğer Devlet dairelerinden takviyeler almak suretiyle 
kullanılması ve nihayet, bilhassa bu çeşit faaliyetlerin icabettirdiği anlayış, genişlik ve süratle ha
reket edilmesi lüzumu aşikârdır. 
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Dışişleri Bakanlığında zihniyet ve tutum bakımından yenilikler : 
Millî devrim hareketimizden sonra Dışişleri Bakanlığından zihniyet ve tutum itibariyle tam bir 

değişiklik müşahede edilmektedir. 
Eskiden hak, hukuk prensiplerine ve objektif ölçülere riayet edilmeden mevzuat hükümleri 

ihmal edilerek veya nazarı itibarca almmıyarak sırf şahsi ve indi düşünceler ve endişelerle yöne^ 
tilen personel ve idare politikası bugün mevzuat hükümleri hizmetin icapları ve objektif kıstas
lar gözetilerek yönetilme yolundadır. Bu zihniyet ve tutum değişikliği şimdiden çalışma şevkinin 
artması ve hizmetin daha iyi görülmesi yönlerinden Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtında müspet etki
lerini göstermeye başlamıştır. Ancak bâzı sefaretlerimizin klâsik siyasi faaliyetler dışında di
ğer iktisadi ye malî sahalarda ve bilhassa kültür alanında Türkiyemizi tanıtma yolunda daha aktif ol
maları ve kendilerine imkânlarının da sağlanması temenniye şayandır. 

Düşleri Bakanlığında personel bakımından duyulan eksiklik : 

Dıifleri Bakanlığının memurları meslek, idare, ihtisas ve ücretliler olmak üzere dörde ayrılır. 
Halen 143 ü merkezde ve 257 si hariçte olmak üzere 400 meslek memuru, 87 si merkezde ve 74 dü 
hariçte olmak üzere 161 idari memur, 7 si merkezde ve 16 sı hariçte olmak üzere 23 ihtisas memuru 
bulunmakta, bundan başka (E) cetvelinde 13 ücretli (D) eetvelinde de 35 ücretli memur bulun
maktadır. Bugünkü teşkilât 46 büyükelçilik, 6 elçilik, 2 delegasyon, 33 başkonsolosluk ve 4 aded kon
soloslukla merkez dairelerinden mürekkeptir. 

Gittikçe artan, genişliyen ve çeşitlenen milletlerarası münasebetler muvacehesinde bu teşkilât 
ihtiyaeı tam mânasiyle karşılamaktan uzaktır. 

Mevcut kadroyu bugünkü ihtiyaçlar nispetinde takviye etmek ve genişletmek bir maddi imkân 
meselesi olduğu kadar aynı zamanda kalifiye personel bulmak meselesidir. • 

Meslek memurları kadrosunu genişletmek zordur. Çünkü meslek memurunda yüksek ve çeşitli 
vâsıflar aranmakta, çok sıkı bir müsabaka imtihanından sonra girilmektedir. 

Dışişleri meslek memurları için kaliteyi düşürmek doğru değildir. Meslek memurluğunda kemi
yetten ziyade keyfiyet ehemmiyetlidir. Onun içindir ki, her sene ancak, 10, 15 meslek memuru alı-
nabilmektetiir. Fakültelerimiz ve yüksek okullarımız mezunları seviyesi yükseldikçe bu imkân daha 
da f azlalaşabilir. 

îdari memurlar sınıfı yardımcı bir sınıf olup meslek memurluğu sınıfına muvazi bir hale getiril
meye çalışılmaktadır. 

Üzerinde çalışılmakta olan yeni bir (Dışişleri Bakanlığının kuruluşu, görevleri ve Memurlar hakkın
daki Kanun) tasarısında idari memurların (A) ye (B) sınıfına ayrılması, imtihanla alınmaları ve 
daha yüksek evsafta olmaları hakkında hükümler derpiş edilmiştir. Herhalde bugünkü durumda 
ihtiyaca nazaran kadrosu dar kalmakta olan Dışişleri Bakanlığının kadrosunun takviyesi ve bu 
yoldaki çalışmaların ilerlemesi her bakımdan temenniye şayandır. 

Dışişleri Bakanlığında çalışma usulü bakımından da bâzı yenilikler düşünülmektedir : 

1959 yllı başında Devletin umumi ve uzun vadeli siyaseti üzerinde çalışmak, tetkik ve ince
lemeler yapmak, mütalâalar beyan ettmek üzere bir Siyaset Plânlama Dairesi kurulmuştu. 

Yukarda bahse konu kanun tasarısında da meslek memurları yetiştirilmesi için kurslar* tertibi, 
dış teşkilâtımızın çalışmasını yakından kontrol ve ihtiyaçlarının tesbiti için bir teftiş müessesesi 
Ühdası, gerek 'memurların gerekse teşkilâtın çalışma metotlarını ve verimini artırmak imkânlarını, 
çalışma usullerindeki yenilikleri incelemek üzere Zaitişleri Dairesine bağlı bir Metot ve Organi
zasyon Şubesi teşkili derpiş edilmektedir. Aynı kanun tasarısı Bakanlık me'saisindeki koordinas
yonunu artıracak tedlbirler üzerinde durmaktadır. 

Bağımsızlığını kazanan memleketler gittikçe artmaktadır. Her bağımsız ülkede bir sefaret aç
mak külfetli olduğu kadar pek lüzumlu da değildir. Bu itibarla siyaset ve temas durumunun im-
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kân verdiği yerlerde toir sefaretin ınıuhtelif memleketlerde görevlerindirilmesinin mümkün olaca
ğını Dışişleri Bakanlığımızın da düşündüğü ve halen Ibu yolda çalışmalar yapıldığını ve bâzı sefa
retler ve 'konsoloslukların kapatılması derpiş edildiğini belirtmek faydalı olur. Esasen şimdiden 
Güney Amerika'daki ve Güney Asya'daki sefaretlerimiz birkaç, memleket nezdinde akredite bu
lunmaktadır. Bu tatbikatın genişletilmesi imkân ve çarelerinin aranması yerindedir. 

Dışişlerinde ve umumiyetle dış kollarda vazife alanlara memleketin dar imkânları içinde sağ
lanan malî takatin, diğer ecnebi ımeslekdaşlarnıa kıyâsen çok mahdut olmasına rağmen, her şey
den evvel temsil görevinin icaplarına uygun bir hayat yaşamak, münasebetler tesis etmek mak
sadın mâ/tuf olduğu aşikârdır. 

Temsil icaplarının yerine getirilip getirilmediğinin ve çalışma metodlarmm yakından takibi ve 
kontrolü için, yeni hazırlanan Bakanlık Teşkilât Kanununda bir teftiş müessesesinin derpiş olun
ması memnuniyetle kayda değer. 

Tatbikat ve takip fikrinin işin icap ve ehemmiyetiyle mütenasibolması temenniye şayandır. 

Bütçe tatbikatı: 

1960 yılında 107 717 521 cari ve 4 202 800 lira yatırım masrafı olarak tatbikat gören Ba
kanlık bütçesi 1961 yılı için 110 133 000 lira cari 4 365 000 lira yatırım olarak tesbit edilmiştir. 
Yatırım masraflarının artması isabetlidir. 

Sefaret ve konsolosluk binaları satmalmak suretiyle kiradan kurtulmak ve bilhassa telsiz tesis
leri kurarak muhabere masraflarından büyük ölçüde tasarruflar sağlamak bakımından bu husus
lara önem ve ileriki senelerde de imkân nispetinde tahsisat verilmesi faydalı görülmektedir. 

Bakanlık bütçesinin (A/ l ) cetvelinin 453 faslının 60 ncı maddesi NATO unvanının CBNTO 
olarak tashihi ile aynı faslın 20 nci kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin har
cırah masrafları maddesinden 350 000 liranın düşülerek 60 ncı maddeye konulması icabetmektedir. 

CENTO Konseyi Şubat 1961 içinde memleketimizde toplanacaktı. Ve bu maksatla 1960 büt
çesinde tahsisat konulmuştu. Ancak toplantının 1961 Nisanında yapılması 1*961 bütçesi Hükümet
te kat'i şeklini aldıktan sonra kararlaştırılmıştır. Bu itibarla evvelden derpişi mümkün olmıyan 
bu vaziyeti karşılamak maksadiyle 453/20 den 350 000 liranın 453/60 a nakledilmesi ve madde 
unvanının NATO yerine CENTO olarak değiştirilmesi ihtiyacı karşılamaya kâfi gelecektir. 

198 sayılı Kanunun tatbikatını noksansız yerine getirebilmek üzere (R) cetveline aşağıdaki iza
hatın eklenmesi lüzlmlu görülmektedir. 

B. M. 

311 Fahrî konsolosluklar aidatı ve masrafları : 
Fahrî konsolosluklar aidatı ve işlerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen 
sekreter ücretleriyle haberleşme, kırtasiye ve benzeri zaruri masraflar da bu tertipten 
ödenir. 

GEREKÇE 

Fahrî konsoloslukların, aidatı hakkında 198 sayılı Kanunun 2 mci maddesinin (B) bendinde : (İş
lerin çokluğu dolayısiyle tutulmasına lüzum görülen sekreter ücretleriyle, haberleşme, kırtasiye ve 
benzeri ıgibi zaruri masraflar) ödenelbİleceği kabul edilmiş olduğundan tatbikatta bu masrafların 
hangi tertipten ödeneceğinde tereddüde mahal bırakmamak üzere mezkûr masrafların tamamını 
311 nci (Fahrî konsolosluklar aidatı) faslından ödenmeLsini sağlamak maksadiyle bu formülün 
(R) cetveline ithali uygundur. 

Faslın bütçedeki unvanında (masraflar) kelimesi bulunmadığından fasıl unvanına (ve masraf
ları) kelimesinin de ilâvesiyle faslın yukardaki şekilde tesbiti 'zaruri görülmektedir. 
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403 20 Yabancı Devlet-, Hükümet reislerinin ve misafirlerin ağırlama masrafları : 
Verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş ve yapılacak nakliye masrafları ile ziyaretin 
gerektirdiği her türlü, masraflar, 
icabında yetkililerin eşleri tarafından verilecek ziyafet masrafları. Protokol Umum 
Müdürlüğünce hazırlanan programlar mucibince yapılan merasimin icabettirdiği her 
türlü masrafları ve buralarda vazife alanlara verilecek kumanyalar, 
Misafirlerin yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle muhafazaları ile tavzif edilenler 
için yapılacak her türlü masraflar, 
Dış 'memleketlere giden Devlet ricalinin götürecekleri her türlü hediyeler, 
Misafirlerin ikametlerine tahsis olunan köşk ve sarayların o anda lüzumlu tamir, tef
riş ve sair masrafları, 
Devlet Başkanı ve Hükümetçe, yabancı Devlet başkanları ve hükümet erkânına ve 
memleketimizle siyasi ve ticari münasebetleri bulunan <zevat ve teşekküllere ve dış 
memleketlerdeki cami, anıt ve emsali tesislerle kurum ve derneklere yapılacak yar
dım ve verilecek hediye eşya bedelleri 've bunların nakdi üerettleri, 
Yabancı konuklar köşkünün bahçe, onarma, su, elektrik, 'hava gazı, telefon ve köşk 
hizmetlilerinin yiyecek ve benzin masf afları da bu tertipten -ödenir. 

Bu suretle yapılacak masraf ve tedi yeler 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve. ihale Ka
nunu hükümlerine tâbi tutulmaz. 

GEREKÇE 

1. Ecnebi misafirlerin ağırlanması için terti'b olunan programlar icabı yurdumuzun muhtelif 
yerlerinde yüksek dereceli zevat tavzif olunmakta ve ıbunlar halin icaplarına göre çiçek göndermek, 
hediye veya bahşiş venmek ımedburiyetinde kalmaktadırlar. Şahsi değil, tamamdyle vazifenin ve 
beynelmiM müesses kaidelerin icabı olan bu masrafların kabulü gerekmektedir. 

2. Türlü sebeplerle bâzı hallerde ziyafet e?kek, kadın bir arada yapılmakta, kadınların 
ayrılması takdirinde veya gelen kadın bir misafire ziyafet verilmesi için yetkili bakanlık erkâ
nından birinin eşi vazifelendirilmektedir. 

3. Merasim esnasında vazife alan sivil ve askerlerin görev yerlerinden ayrılmaları mah
zurlu olduğundan bunların iaşelerini temin ancak kendilerine kumanya verilmesi suretiyle müm
kün olmaktadır. 

4. Muhtelif mahallerde misafirlerin muhafazası için tavzif edüen emniyet mensupları il'1 

program icabı misafir gelmeden evvel başka şehirlere giderek orada tertibat alacak ve bir müddet 
kalacak protokol ve diğer memurların nizamî yevmiyeleri yaptıkları masrafları karşılıyamamak-
tadır. ' 

5. Dış memleketlere giden Devlet ricalinin, beynelmilel teamüle ve seyahatları sebeplerine 
göre, bazan hediyeler götürmeleri icabetme'ktedir. 

6. Geçen seneki formül de mevcuttur. 
T. Ecnebi hanedan azasının düğünleri, Noel, Yılbaşı gibi münasebetlerle Devlet Başkanı ve 

Hükümetçe hediye gönderilmesi, .dış memleketlerdeki cami ve emsali tesislere, kurumlara siyasi 
düşüncelerle bazan nakdi yardım yapılması veya hediye gönderilmesi icabetmektedir. 

S. Geçen, seneki formülde mevcuttur. 
9. Misafirlerin gelecekleri ve ikâmetlerine tahsis olunan köşk ve saraylar gibi yerlerin tamiri 

ve döşenmesi icabettiği bazan son günlerde anlaşılmakta ve vakit geçirmeksizin buna tevessül edil
mesi lâzımgelmektedir. Bâzı hallerde misafirlerin ziyaretlerinin ve tarihlerinin gizli tutulması gerekti
ğinden bayrak yapılması gibi ihaleler mahzurlu görülmektedir. 2490 sayılı Kanun ile ihale gibi bâzı f or-

I 
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malitelerin tamamlanmasını icabettirmekte ve zamanın darlığı veya gizlilik dolayısiyle buna im
kân görülememektedir. Hediyelik eşya ise haiz olmaları lâzımgelen evsaf dolayısiyle ihale mevzuu 
olamamaktadır. 

Ziyafetler ve misafirler emirlerine tahsis olunan otomobil ile otel masrafları için de aym mü
lâhazalar dolayısiyle ihale usulü tatbik edilememektedir. 

B. M. 

453 10 Milletlerarası] tamın, ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası anlaşmalar gereğince veya Hükümet kararı ile üyesi bulunduğumuz mil
letlerarası torum ve müesseselerin masraflarına katılma payları ile bu kurum ve mües
seselere yapılacak fevkalâde malî yardımlar 'bu tertipten ödenir. 

GEREKÇE 

Milletlerarası teşekküllerde mevkiimizin günden güne ehemmiyet fcesbetmefete olduğu malûm bir 
'keyfiyettir. 

Buma muvazi olacak üyesi bulumduğuımuz teşekküllerin de pek tabiî müşterek masrafları olmakta
dır. *. • . 

Bu teşekkülleırila bütçeleri üe her yıl tesfeiMunan masraflar kendi bütçelerine konulmak üzere üye 
devletlere (bildirillmeîklbedir. Bu nıeyanda Hükümetimize bildirilen iştirak payları bütçemizin 453 ncü 
faslına tahsisat olarak konulmakta ve talep vukuunda tediyesi cihetinle gidilmektedir. Ancak bu fa
sıldan yapılacak tediyeler hususunda (nıe gibi nuasraflaraaı bu tertipten ödeneceği yolunda) tereddüt 
hâsıl' olmaktadır. 

Hattâ (bu fasıOfctaıij yapılıaası \amm gâmt bir ödemenin (B) cetvelimde formülü bulunmaması ha. 
sebiyle masraf Sayıştayca reddedilmeftet^dir. 

Buadaft böyle bü gibi hallerle fcarjılflışmainlak ve işi bir esasa bağlamıak üzere yukarıdaki formü
lün 1961 ımalî yılı Muvazene! Utnutaiye Kanormnun (B) cetveline derci zaruri görülmektedir. 

B. M. 

453 21 Beisicumhur ve Barbakanın dış memleketlere yapacakları ziyaretlerin 'gerektirdiği her 
türlü mıaısraflıân : 
Bu 'ziyaretler dolıaynsilyle gönderilecek ve refakat edecekleılin yollukl'ariı, ziyafet, hediye 
ve bahşiş masrafları ziyaret münasebetiyle resmî ve hususi teşekküllerle şahıslara ödene
cek paralar ve ziyaretin gerektirdiği bilcümle sair masraflar bu tertipten ödenir. Yukar
da sayılaaı mıasraf ve tediyelerden masraf vesikası) temin edilemiyen veya edilmesi mu
vafık görülımiyeûler için ödemeyi yapan zat ile Dışişleri Bakanlığımın heyete dâhil en 
yüksek dereceli (memurunun müştereken imıza edecekleri vesikalar masraf vesikası1 yerine 
kaim olur. 

» 
GEREKÇE 

Geçer» seneki formülün son kıstmımıa «Dışişleri Bakanlığının heyete dâhil en yüksek dereceli memu
runum» ibaresi Devlet Reisinin veya Başbakanın dış memleketlere yapacakları seyahatlere umıuimi kâ
tibini iştirak etmemesi hali düşülünlerefc ilâve edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı (bütçesinin yukarıda tadil edilen tekliflerle birlikte aynen kabulünü saygıla
rımla rica ederim. 

Sözcü 
Dr. Mctzhor Özkdl 
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Dışişleri Bakanlığı 1960 ve 1961 bütçelerinin mukayesesi ve tertiplerdeki tahsisatın artış ve ek
siliş sebepleri 

* 
Bu Bakanlığın 19(60 malî y ıb bütçesinin ( A / l ) cetveline konulan tahsisatın yekûnu 

117 570 521 lira, (A/2) eetvejine konulan tahsisat' yekûnu ise 6 335 800 lira. olup ceman 123 906 321 
lira tahsisat verilmiştir. 

50/51 sayılı kanunlarla (A/ l ) cetvelindeki tahsisattan 9 853 000 lira, (A/2) cetvelindeki tah
sisattan ise 2 133 000 lira ki ceman 11 986 000 lira mevkuf tutulmuş ve geriye 111 920 321 lira
lık tahsisat kalmıştır. - * 

1961 bütçe teklifinin (A/ l ) cetveli yekûnu 110 133 000 lira olduğuna göre 1960 yılı bütçesi 
tahsisatından 50/51 sayılı kanunlarla mevkuf tutulan miktar haricinde kalan tahsisata nazaran 
2 415 479 lira fazlalık arz etmektedir. Bu fazlalığın 1 783 000 lirası maaş ve ücretlilere yapılan 
% 20 nispetindeki zamlardan, 742 479 lirası da muhtelif hizmetlerin icabatı olarak eklenen mik
tarlardan ileri gelmektedir. v 

(A/2) cetveline gelince : 1961 yılı bütçesi (A/2) cetvelinin yekûnu -4 365 000 liradır ve 
1960 bütçesi ile verilen tahsisattan 50/51 sayılı kanunlarla mevkuf tutulan miktardan bakiye 
4 202 800 liraya nazaran 162 200 lira fazladır. Bu fazlalığın 30 000 lirası Bakanlığın evrak tevzii 
işlerinde kullanılmak üzere satınalmacak bir jeep bedeli olarak Maliye bütçesine konulmak 
üzere teklif edilmiş; 132 200 lirası da Elçilik ve Konsolosluk binaları satınalınmak için istenilen 
tahsisattan ileri gelmiştir. 

Bütçenin fasılları itibariyle seyri şöyledir 
B. M. 

101 Bakan tahsisatı : 
159 sayılı Kanımla aylık 1 000 lira kabul edildiğinden 12 000 lira konulmuştur. 

201 11,12, Maaşlar: 
21 Merkez ve ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta halen mevcut memurların kanuni hak

larına göre hesabedilmiştir. 1 988 062 liralık artış, yapılan zamlardan ve kadro he
saplarından ileri gelmiştir. 

202 11,12 Ücretler : 
Bu fasıldaki artışın 121 000 lirası % 20 zamlardan, 895 200 lirası da (D) cetveline 
ilâve olunan 20 aded telsizci kadrosunun tutarı ile (E) cetvelinden (D) cetvelime 
naklolunan 5 daktilo kadrosunun tutarından mütevellittir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti : , 
Bu fasıldaki azalma 5 kadronun (T)) cetveline naklinden ileri gelmiştir. 

206 11,32 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar : 
Bu faslın tahsisatından değişiklik olmamıştır. 

207 Ecnebi dil ikramiyesi : * 
Bu faslın tahsisatı da geçen yılın aynıdır. 

209 Emekli keseneği : 
Bu fasıldaki 129 206 liralık artış maaş ve ücret tertiplerine yapılan % 20 zamlardan 
ve ilâve olunan kadrolara ait emekli keseneklerinden ileri gelmiştir. 

210 Temsil tahsisatı : 
Geçen yılın aynıdır. 

301 10,60 Merkez daireleri büro masrafları : 
Bu fasıldaki 76 000 liralık artış, hizmetin zaruri icabı olarak döşeme, demirbaş ve 
aydınlatma maddelerine yapılan zamlardan mütevellittir. 

302 10,92 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın 1) ün. ve umumi masraf lan : 
Bu faslın muhtelif maddelerinden, hizmetin yürütülmesini aksatmadan geçen yıla na
zaran 743 455 lira tasarruf yapılması mümkün olmuştuı.'. 
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B. M. 

308 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın aynıdır. 

304 10,21 PTT masrafları : 
Gecen yıla nazaran 270 000 liralık tasarruf sağlanmıştır. 

305 Kira bedeli : 
Nijerya'da, açılacak elçilik için kira bedeli olarak 112 801 lira ilave edilmiştir. 

306 Giyecekler : 

Geçen yıla nazaran tasarruflu hareket; olunarak 30 400 düşülmüştür. 
307 10,20 Harcırahlar : 

Bu faslın (Daimî vazife harcırahı) maddesine 458 000 lira zam yapılmasına, zaruret 
hâsıl olmuş, (muvakkat vazife harcırahı) maddesinden ise 924 870 lira tasarruf edil
miştir. Netice olarak fasıl yekûnunda 466 870 lira tasarruf sağlanmıştır. 

308 11,21 Tedavi masrafları : 
Merkez memurları tedavi masrafları hiçbir sene kifayet etmediğinden 10 000 lira 
•ilâve edilmiştir. 

309 11,22 Merkez taşıtları masraflar : 
Bakan otomobili ile diğer 2 vasıta eski model olduklarından işletme ve onarma mad
delerine ceman 11 000 lira. zammeditmiştir. 

311 . Fahrî konsoloslar aidatı : 
198 sayılı Kanunla fahrî konsolosluklav aidatı artırılmış bulunduğundan bu fasla 
135 000 lira eklenmiştir. 

401 Matbaa mıasrafları : 
Gecen yılın aynıdır. 

403 10,30 ' Temsil ve ağırlama masrafları : 
Bu fasılda da geçen yıla nazaran 400 000 lira tasarruf temin edilmiştir. 

451 10,20 Yayım masrafları : 
Geçen yılın aynıdır. 

453 10,70 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Bu faslın 10 ve 70 nei maddelerine, ahdî mükellefiyetler sebebiyle ceman 2 372 079 
lira eklenmiş, buna mukabil 20, 2.1 ve 60 ncı (maddelerinden ceman 1 505 999 lira 
düşülmüştür. Fasıl yekûnunda geçen »yıla nazaran ceman 766 080 lira artış vardır. 

454 Sigorta, masrafları : 
gecen yılın -aynıdır. 

459 Dı§ memleketlerde T. K. varlığını koruma yg tanıtma .masrafları 
Hizmetin zaruri icabı olarak geçen yıla nazaran 155 455 lira ilâve edilmiştir. 

461 10,20 Daimî sekreterlikler umumi masrafları : 
geçen yılın ayılıdır. 

501 Geçen yıl ıborçları : 
Ecnebi memleketlerdeki hizm etliler in emekli -keseııeikleri karşılığı olarak Emekli 
Sandığına tahakkuk eden borcun ödenmesi için 15 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 

502 10,20 Eski yıllar borçları : 
Ecnebi memleketlerdeki hizmetlilerin emekli kesenekleri karşılığından eski yıllarda 
tahaikkuk eden borçların ödenmesi için 91 500 lira fazlasiyle konulmuştur. 

601 Memur ve hizmetlilerin yiyeceğine yardım : 
Bu tertip yeniden açılarak bütçeye 41 400 lira ilâve edilmiştir. 
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B. M. ' 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Bu tertipteki tahsisattan bir miktar tasarruf edilebileceği düşüniilereik 67 000 lira 
tenzil edilmiştir. 

735 Elçilik ve konsolosluk binaları : Satmalıma ve yaptırma bedelleri : 
1960 ıbüitçesine konulan 2 800 000 liradan 2 000 Q00 lirası 50 sayılı Kanunla mevkuf 
tutulmuştur. 1961 yılmda yeniden bâzı binalar alınması düşünüldüğünden 1 200 000 
lira fazla konulmuştur. 

753 . Haberleşme tesisleri her türlü masrafları : 
Yapılan haberleşme tesislerinin yedek parça ihtiyacını ıtemin maiksadiyle ve geçen 
yıla nazaran 1 000 800 lira noksanayle tahsisat istenilmiş bulunmaktadır. 
Maliye bütçesine 237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar : 
Bakanlık evrakının nakil ve tevzi işlerinde çalıştırılmak üzere satmalınacak jeep 
bedeli olarak 30 000 lira konulmuştur. 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
giderler 

101 Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I -• Maaşlar' ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 2 318 200 2 683 600 2 683 600 
12 Ecnebi memleketlerdeki me

murlar maaşı 46 689 638 43 312 300 43 312 300 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 

Bölüm toplamı 49 007 839 45 995 901 45 995 901 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 014 600 1 274 800 , 1 274 800 
12 Ecnebi memleketlerdeki hiz

metliler ücreti 8 140 000 8 700 000 8 700 000 

Bölüm toplamı 9 154 600 9 974 800 9 974 800 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 243 000 217 500 217 500 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 000 

21 000 

3 000 

22 000 

21 000 

3 000 

22 000 

21 000 

3 000 
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1960 
yıl1 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Ecnebi memleketlerdeki me
murlar doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Ecnebi memleketlerdeki me- . 
murlar ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

3 000 

5 000 

5 000. 

59 000 

— 173 — 
İ961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

5 000 

5 000 

59 000 

3 000 

5 000 

5 000 

59 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 5 000 5 000 5 000 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü , 
maddesinin !D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma . • 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

475 220 
6 000 

58 950 659 

50 000 
65 000 
35 000 
60 000 
50 000 
44 000 

301 000 

604 426 
6 000 

56 862 627 

40 000 
65 000 
47 000 
60 000 
75 000 
44 000 

331 000 

604 426 
6 000 

56 862 627 

40 000 
65 000 
47 000, 
60 000 
75 000 
44 000 

331 000 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve genel giderleri 
Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
terler 360 000 360 000 360 000 
Döşeme - 1 500 000 1 250 000 1 000 000 
Demirbaş • 500 000 450 000 450 000 
öteberi giderleri 1 300 000 1 165 000 1 000 000 
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M. 

50 
60 
70 
81 
82 
83 
91 
92 

ödeneğin 

Aydınlatma 
Isıtma 
Giyecekler 
Taşıtlar işletme 
Taşıtlar onarma 

çeşidi 

giderleri 
giderleri 

Taşıtlar satınalma giderleri 
Ziyafet 
Yardım ve ödünç verme 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon gi

derleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşki

lâtın her türlü haberleşme gi
derleri 

21 Merkez telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

305 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle belediye 
vergi ve resimleri 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu 
20 Muvakkat vazife yolluğu 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
1 ödenecek tedavi giderleri ve 

yollukları 
11 Merkez 
12 Ecnebi memleketler 

Bölüm toplamı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

650 000 
805 000 
350 000 
235 000 
130 000 
402 000 

1 670 000 
130 000 

8 032 000 

45 000 

625 000 
805 000 
299 545 
135 000 
80 000 

262 000 
1 420 000 

130 000 

6 981 545 

45 000 

625 000 
805 000 
299 545 
135 000 
80 000 

0 
1 300 000 

130 000 

6 184 545 

45 000 

1 700 000' 1 700 000 1 700 000 

1 870 000 1 600 000 1 600 000 
150 000 150 000 150 000 

< ı' • '••• ı " • • ıı .. — « 

3 720 000 3 450 000 3 450 000 

4 188 500 4 301 301 4 301 301 
78 400 48 000 48 000 

1 442 000 1 900 000 1 900 000 
3 024 870 - 2 100 000 1 600 000 
4 466 870 4 000 000 3 500 000 

10 000 20 000 20 000 
80 250 80 250 80 250 
90 250 90 250 100 250 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hüköim.etee Komisyonca 

ckleneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobilleri işletme 
giderleri 9 000 12 000 12 000 
Bakanlık otomobilleri onarma 
giderleri 6 000 10 000 10 00Ö 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 9 500 10 000 10 000 
Merkez taşıtları onarma gider
leri * 4 000 7 500 7 500 

Bölüm toplamı 28 500 39 500 39 500 

Fahri konsolosluklar aidatı 15 000 150 000 150 000 

Üçüncü'kısım toplamı 20 965 520 19 446 596 18 149 596 

Dördüncü kısım - Daire ' 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 12 500 12 500 12 500 
Temsil ve ağırlama giderleri 
Temsil giderleri 2 500 2 500 10 000 
Yabancı • Devlet ve Hükümet 
reislerinin ve misafirlerin ve 
ecnebi elçilerin ağırlama gi
derleri 3 000 000 1 000 000 1 000 000 
Umumi Kâtiplik ikametgâh 
giderleri 12 000 12 000 . 12 000 

Bölüm toplamı 
* 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

3 014 500 

150 000 
10 000 

160 000 

1 014 500 

150 000 
10 000 

160 000 

1 022 000 

150 000 
10 000 

160 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 20 454 421 22 676 500 22 676 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

20 Kongre, konferans ve komis
yonlara iştirak deceklerin 
yolluk ve giderleri 

21 Devlet Başkanının ve Başba
kanın yabancı memleketlere 
yapacakları seyahatlerin gerek
tirdiği her türlü giderler 

30 Hakem mahkemeleri ve heyet
leriyle uzlaşma komisyonları 
giderleri 

40 Birleşmiş Milletler Teknik 
Yardım îdaresi Türkiye Daimî 
Temsilciliğinin mahallî gider
lerine Hükümetimizin iştirak 
payı 

50 CENTO çok taraflı teknik iş 
birliği fonuna iştirak payı 

60 CENTQ Konseyi toplantıları 
her türlü giderleri 

70 CENTO Teknik Komisyonuna 
iştirak payı 

Bölüm toplamı 

454 Sigorta giderleri 
459 Dış memleketlerde Türk kül

tür varlığını koruma ve tanıt
ma giderleri 

461 Daimî Sekreterlikler umumi 
giderleri 

10 Balkan Paktı Daimî Sekreter
liğinin heır türlü giderleri 

20 Cento Paktı Sekreterliğinin 
•her türlü giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Bakanlığı 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

.4 806 000 2 200 000 1 950 000 

1 000 000 100 000 100 000 

6 420 6 420 6 420 

220 000 220 000 220 000 

150 000 150 000 150 000 

1 000 000 1 350 001 

0 150 000 150 000 

27 636 841 25 502 921 25 502 921 

160 000 160 000 160 000 

6 İ25 000 6 280 455 8 280 455 

1 *1 1 

150 000 150 000 150 000 

150 001 150 001 150 001 

37 258 842 33 280 377 35 287 877 



26 — Dışişleri Bakanlığı 177 

ödeneğin çeşidi 

1960 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 160 000 175 000 175 000 
Eski yıllar borçlan 
1956 - 1959 yılları borçlan 
1928 - 1955 * » , » 

Bolüm toplamı 

Beşinci 'kısım toplamı 

Altıncı hısım - Yardımlar 

215, 000 
8 500 

223 500 

383 500 

215 000 
100 000 

315 000 

490 000 

215 000 
100 000 

315 000 

490 000 

• 

Memur ve müstahdemlerin yi
yeceğine yardım 
168 sayılı Kanunun gerektir
diği giderler 

Altıncı kısım toplamı 0 

41 400 

0 

41 400 

41 400 

3O0 000 

341 400 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım toplamı 

12 000 
58 950 659 
20 965 520 

37 258 842 
383 500 

0 

12 000 
56 862 627 
19 446 596 
33 280 377 

490 000 
41 400 

12 000 
56 862 627 
18 149 596 
35 287 877 

490 000 
341 400 

GENEL TOPLAM 117 570 521 110 133 000 111 143 500 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 1 200 000 1 000 000 1 000 000 



178 — 26 — Dışişleri Bakanlığı 
1060 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lina 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Elçilik ve konsolosluk binaları 
satmalma ve yaptırma bedelleri 2 800 000 2 000 000 2 000 000 
Haberleşme tesisleri her türlü 
giderleri 2 335 800 1 335 000 2 035 000 

Yatanlar toplamı 6 335 800 4 335 000 5 035 000 

237 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalınacak taşıtlar (Maliye 
Bakanlığı bütçesine) 0 30 000 0 

s 



• % 

28 - Maliye Bakanlığı 





28 — Maliye Bakanlığı — 181 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

201 

202 

203 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

1960 
yılı 

ödeneği 
.Lira' 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Bakan ödeneği ' 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
13 

11 
-
12 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı> 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Millî Piyango İdaresi denetçisi 
ve âzası ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

15 140 000 
58 894 000 

10 000 

50 000 

74 094 000 

3 927 600 
9 423 000 

14 655 

13 385 255 

432 000 

535 200 

\ 

23 000 000 
66 500 000 

10 000 

25 000 

89 535 000 

5 275 000 
10 500 000 

13 200 

15 788 200 

• 

238 600 

535 200 

N22 847 600 
66 485 600 

10 000 

25 000 

89 368 200 

5 275 000 
10 500 000 

13 200 

15 788 200 

, 

238 600 

535 200 

Bölüm toplamı 987 200 773 800 773 800 



182 28 — Maliye Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

209 

210 
211 

218 

220 

II - Başka haklar 
4178 ve 5498 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm 
yardımı 

32 Vilâyetler memurlam ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı. 

180 000 

2 360 000 

22 000 

325 000 

20 000 

60 000 
85 000 

180 000 

2 400 000 

22 000 

325 000 

20 000 

70 000 
90 000 

180 000 

2 400 000 

22 000 

325 000 

20 000 

70 000 
90 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 
4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
6995 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 

5 000 5 000 

5 861 653 
4 200 

25 000 

6 700 000 
4 200 

25000 

Bölüm toplamı 3 052 000 3 107 000 3 107 000 

5 000 

6 690 000 
4 200 

25 000 

1392 000 1564 000 1564 000 

701 600 817 800 817 800 

. İkinci kısım toplamı 99 467 908 118 320 000 118 143 200 



B. M. 

301 

304 

305 
306 
307 

âÖ — Maliye I 

ödeneğin çeşidi 
» 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

takanıığı 
1960 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 133 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

• - S 

Merkez daireleri büro giderleri 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

303 

Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

100 000 
75 000 

195 000 
300 000 
105 000 
250 000 

1 025 000 

650 000 
255 000 
500 000 

1 000 000 
265 000 

1 000 000 

3 670 000 

3 500 000 

100 000 
75 000 

150 000 
300 000 
150 000 
230 000 

1 005 000 

650 000 
155 000 
400 000 
950 000 
265 000 

1 000 000 

3 420 000 

3 000 000 

100 000 
50 000 

125 000 
225 000 
150 000 

• 200 000 

850 000 

650 000 
155 000 
400 000 
800 000 
265 000 
900 000 

3 170 000 

3 000 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf üc
retleri 775 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 2 025 000 

21 Merkez telefon giderleri 320 000 
22 Vilâyetler telefon giderleri 525 000 

775 000 

2 025 000 
320 000 
525 000 

775 000 

2 000 000 
320 000 
500 000 

Bölüm toplamı 3 645 000 3 645 000 3 595 000 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

550 000 
150 000 

850 000 
1 235 000 

618 000 
106 000 

600 000 
950 000 

618 000 
106 000 

600 000 
950 000 



184 2 8 — Maliye Bakanlığı 

M. ödeneğin çeşidi 

31 Müfettişler harcırahı 
32 Hesap uzmanları harcırahı 
41 Ecnebi memleketler harcırahı 
42 Teftiş ve tetkik için ecnebi 

memleketlere gönderilecek ma
liye müfettişlerinin harcırahı 

43 Tetkik için ecnebi memleketle
re gönderilecek hesap uzman
ları harcırahı 

81 Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş harcırahı 

82' Defterdarlar, malmüdürleri, 
varidat müdürleri, millî emlâk 
müdürleri, 'kontrol memurları 
devir ve teftiş harcırahları 

83 Vergi kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderilecek
lerin devir ve teftiş harcırahı 

84 5797 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak teftişlere ait harcı
rahlar 

85 Bankalar yeminli murakıpleri 
harcırahı 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
atlı tahsildarlara verilecek taz
minatlar 

94 Darphane ve Damga Matbaa
sından pul ve kıymetli evrak 

s götürecek heyetlerin harcırahı 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme 

giderleri 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 039 000 1 000 000 1 000 000 
2 700 000 2 650 000 2 650 000 

760 000 660 000 660 000 

500 000 400 000 400 000 

650 000 625 000 625 000 

592 750 585 000 585 000 

812 000 1 000 000 1 000 000 

120 000 200 000 200 000 

50 000 50 000 50 000 

290 000 290 000 290 000 

1 100 000 1 150 000 1 150 000 
ı 

50 000 40 000 ' 40 000 

10 748 750 10 200 000 10 200 000 

170 000 170 000 170 000 
500 000 550 000 550 000 

670 000 720 000 720 000 

3 000 4 500 4 500 



28 — Maliye Bakanlığı — 185 

M. 

12 

21 

22 

31 

32 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
91 
92 

| 

ödeneğin çeşidi 

Bakanlık otomobili onarma 
giderleri 
Merkez taşıtları, işletme 
'giderleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıttan onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Dış teşkilât giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve başka haber
leşme ücret ve giderleri 
Kira bedeli 
Daimî vazife 'harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 

6 500 • 
' 

1 500 

10 000 

10 000 

34 000 

12 000 
20 00O 

t 20 000 
35 000 
10 000 
25 000 

25 000 
26 000 

200 000 
20 000 

393 000 

24 385 750 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

10 000 

3 000 

5 000 

5 000 

30 500 

21 600 
40 000 
40 000 
44 630 
10 000 
25 000 

130 000 
26 000 

200 000 
20 000 

557 230 

23 301 730 

Komisyonca 
kabul edilen 

l i r a 

3 000 

10 000 

3 000 
'. 

5 000 

5 000 

30 500 

21 600 
40 000 
40 000 
44 630 
10 000 
25 000 

* 100 000 
26 000 

200 000 
20 000 

527 230 

22 816 730 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Matbaa giderleri 
10 îlk madde bedeli 
21 îşçi ücretleri ve işletme 

giderleri 
22 îşçi Sigortaları Kurumuna öde

necek primler 

500 000 

750 000 

100 000 

400 000 

800 000 * 

115 000 

400 000 

800 000 

115 000 



186 28 — Maliye Bakanlığı 

B. M. 

23 

403 
10 
20 

407 

10 
20 

30 
40 
50 

ödeneğin çeşidi 

Darphane ve Damga Matbaası 
işçilerine verilecek öğle yeme
ği giderleri 

"Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Bakanlık temsil giderleri 
Milletlerarası iktisadi î ş Bir
liği Teşkilâtı temsil giderleri 

Bölüm toplamı 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Beyiye aidatı 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geliverilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Devlete ait gerçekleşmiş ve 
gerçekleşecek Bina ve Arazi 
vergileri 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

(ideneği 
Lira 

135 000 

1 485 000 

60 000 

0 

60 000 

3 500 000 

2 500 000 
8 000 000 
4 000 000 

1 000 000 

19 000 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

135 000 

1 450 000 ' 

40 000 

50 000 

90 000 
« t . 

3 000 000 

2 000 000 
8 000 000 
4 000 000 

3 000 000 

20 000 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

135 000 

1 450 000 

40 000 

50 000 

90 000 

3 000 000 

2 000 000 
8 000 000 
4 000 000 

3 000 000 

20 000 000 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 Vergi komisyonlarının maaşlı 

olmıyan âzalarının huzur üc
retleriyle vukuf ehli ve zirai 
kazançlar merkez komisyonu 
üyelerinin ücretleri 700 000 

20 Satış komisyonlariyle artırma 
eksiltme ve ihale komisyonla
rında bulunacak belediye âza- . ,; 
larının huzur ücretleri ve mah
cuz menkul ve gayrimenkul 
mallara kıymet takdir edecek 
bilirkişi ücretleri 45 000 

30 Maliye Müşavere Komisyonu 
huzur ücretleri 60 000 

700 000 800 000 

65 000 

60 000 

65 000 

60 000 

Bölüm toplamı 805 000 825 000 925 000 



B. 

417 

418 

419 

M. 

10 

20 

10 
20 

10 
20 

28 — Maliye 

Ödeneğin çeşidi 

Vergi tahsil giderleri 
Kıymetli kâğıtlar ilk madde 
ve baskı giderleri 
Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, ilân, satış've taşıma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Hazine muameleleri giderleri 
Faiz, acyo ve para farkları 
Para taşıma giderleri 

Bölüm toplamı 

Millî mülkler muameleleri 
giderleri 
Belirtme işleri 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Bakanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

-• 1 513 000 

40 000 

1 553 000 

25 226 150 
600 000 

25 826 150 

60 000 

1 500 000 

1 560 000 

- İ 8 ? -
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 000 

60 000 

1 060 000 

23 701 335 
700 000 

24 401 335 

60 000 

1 500 000 

1 560 000 

1 000 000 

60 000 

1 060 000 

19 028 343 
700 000 

19 728 343 

60 000 

1 500 000 

1 560 000 

420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği gi
derler 680 000 764 000 764 000 

422 3242,5254 ve 6182 sayılı kanun
lar gereğince tohumluk işleri 
için T. C. Ziraat Bankasına ya-

s pılacak ödemeler 40 084 700 1 1 
423 5420,5826 ve 6093 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak ödeme
ler karşılığı 400 000 400 000 400 000 

424 Devlet binalarının yangına 
karşı emniyeti ve yangından 
korunma giderleri , 200 000 200 000 200 000 

0 İstihbarat arşivlerinin kurul-
masiyle ilgili her çeşit giderler 125 000 0 0 

446 6805 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo- -
nu karşılığı 100 000 100 000 100 000 

447 7126 sayılı Kanunun 37 ncil 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 1000000 1000000 1000000 



B. 

450 

451 

t 

• 

-.18 

M. 

10 
20 
30 

40 

50 

18 — 25 — Maliye 

Ödeneğin çeşidi 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 
Malî vesika ve eserlerin toplan
ması ve tasnifi için gerekli her 
çeşit giderleri 
Malî kanun ve kararların taıbı 
giderleri , 
Bâzı kanun, karar ve hükümle
rin derlenmesi, tasnifi, tabı ve 
buna mümasil işler için gerekli 
her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

183 070 

125 000 
60 000 

10 000 

80 000 

200 000 

475 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

241 900 

125 000 
60 000 

10 000 

80 000 

200 000 

475 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

241 900 

125 000 
60 000 

10 000 

80 000 

200 000 

475 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj a- ; • ' • . . 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariVle 
başka her çeşit giderleri ' 100 000 145 000 145 000 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve giderleri 100 000 260 000 260 000 

Bölüm toplamı 200 000 405 000 405 000 
% ; ; 

• . . . - • . • • • . . . . . , y 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Milletlerarası kurum, şirket ve 
derneklere katılma payı 0 2 981 000 2 981 000 

20 Kongre, konferans ve komis
yonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve giderleri 0 5 7 -XXX) 57 000 

Bölüm toplamı 0 3 038 000 3 038 000 



28 — Maliye Bakanlığı — 189 — 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen . kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Düşünülemiyen giderler 100 000 100 000 100 000 
İhtiyat tahsisatı 400 000 400 000 400 000 
Kurs ve okullar genel giderleri 
Maliye Okulu ve kursu genel 
giderleri 900 000 900 000 900 000 
Gelir Vergisi kursları genel 
giderleri 150 000 300 000 300 000 

Bölüm toplamı 1 050 000 1 200 000 1 200 000 

3025 sayılı Kanun gereğince 
Denizcilik Bankasına Van Gö
lü İşletmesi zararları karşılığı 949 233 0 0 
Muhasebe makinalarının her 
türlü bakım giderleri 30 000 30 000 30 000 
Hazineye bağışlanan ziynet eş-
yasiyle Hazinede mevcut kıy
metli ayniyatın değerendiril-
mesi için bilirkişi ücret ve her 
çeşit giderleri , 0 10 000 10 000 
4.8.1958 tarihinden önce mer'i 
kanun ve kararnameler hü
kümleri dairesinde yabancı 
memleketlere tahsil veya staj 
için gitmiş olanların geri kalan 
normal tahsil ve staj devrele-
riyle ilgili mûtat döviz istih
kaklarına ait kur farkları 0 5 000 000 5 000 000 
223 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tasarruf bonolariyle il
gili her çeşit giderler 0 1 000 000 1 000 000 
Bina ve arazi tahriri ile ilgili 
her türlü giderler (Bu tahsisatı 
ilgili tertiplere aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.) 0 8 000 000 8 000 000 
Kıbrıs'a yapılan 500 bin ster
linlik yardım için Türkiye İş 
Bankasına ödenecek faiz 0 278 526 278 526 
Burslara yapılan zamlar kar
şılığı (Bu ödenek bakanlık ve 
dairelerle katma bütçeli idare
lerin ilgili tertiplerine aktar-



— 190 —- 28 — Maliye Bakanlığı 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

maya Maliye Bakanı yetkili
dir) 0 O 3 805 000 

Dördüncü kısım toplamı 96 266 153 72 028 762 71 260 770 

Beşinci kımm - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 400 000 400 000 400 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 -
20 1928 

• 1959 yılları borçlan 
-1955 » i 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısmı toplamı 

200 000 
10 000 

210 000 

610 000 

200 000 
10 000 

210 000 

610 000 

200 000 
10 000 

210 000 

610 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Mülhak bütçeli idarelerle özel 
idare ve belediyelere 

601 Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğüne yar
dım 7 105 312 11 325 000 11 325 000 

602 Ege Üniversitesine yardım 13 864 579 16 385 999 16 385 999 
603 Beden Terbryesi Umum Mü

dürlüğüne yardım 2 153 280 2 204 999 2 204 999 
604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 

yardım 0 4 868 000 4 868 000 
0 Mülhak vakıflara ait cami ve 

mescitler hademe ücretleri far
kı için 755 000 0 0 

0 7044 sayılı Kanunla devrolu-
naıı eski eserlerin tamir ve ih
ya işlerinde çalıştırılacak geçi
ci hizmetliler için 235 200 0 0 

0 Memur ve hizmetliler aylıkla
rında yapılan değişikliğin ge
rektirdiği her türlü giderler 
için (Yeniden açılmış olan) 938 784 0 0 

Bölüm toplamı 1928 984 4 868 000 0 



28 — Maliye Bakanlığı — 191 — 
1960 1961 yılı için 

#yılı HtUrikaetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi ? Lira Lira Lira 

605 Ankara Üniversitesine yardım 37 136 252 47 798 999 47 798 999 
606 İstanbul Üniversitesine 

yardım 28 053 433 44 305 000 44 705 000 
607 İstanbul Teknik Üniversitesi

ne yardım 16 114 384 26 310 749 26 310 749 
608 6987 sayılı Kanun gereğince 

Petrol Dairesine yardım 923 581 906 548 906 548 
609 5539 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne yapılacak 
ödemeler 26 355 250 25 728 177 25 728 177 

0 Devlet Su İşleri! Umum Müdür- ı 
lüğüne yardım 7 830 170 0 0 

611 6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince özel idarele
re yapılacak ödemeler 37 400000 50600000 50600000 

612 6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince belediyelere 
yapılacak ödemeler 13 600 000 18 400 000 18 400 000 

613 6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 2 001 000 2200600 2200600 

614 J 6085 sayılı Kanun gereğince, 
belediyelere yapılacak öde
meler 5 002 500 5 501 500 5 501 500 

615 Teşvik, tanzim, tevzin zarar 
karşılıkları , 

0 K/709 sayılı Kararla ihdas olu
nan tevzin fonu açığı karşılığı 4 980 165 0 0 

10 K/1001, 1066 ve 1138 sayılı ka
rarlar gereğince tütün ekicile
rine ödenen primler ve yapılan 
yardımlar karşılığı 3 717 000 25 000 000 25 0Û0 000 

20 Hükümetçe ittihaz edilen ted
birler dolayısiyle zarara uğrı-
yan İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve benzeri müesseselere 
.yapılacak yardımlar 0 53 751 934 53 751 934 

Bölüm toplamı 8 697 165 78 751 934 78 751 934 
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F. 

616 
617 

618 
619 

620 
621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

628 

629 

630 

631 

M. Tahsisatın nev'i 

Diğer yardımlar 
Kızılay Kurumuna yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
Darüşşafakaya yardım 
Yurtlar içih Türk Eğitim Der
neğine yardım 
Musevi Hastanesine yardım 
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 
Yedikule Ermeni Hastanesine 
yardım 
Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine yardım 
istanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 
Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 
Şehitlikler îmar Demeğine 
yardım 
Türk Tarih Kurumuna yardım 

10 Kazı işleri için 
20 Kongre giderleri 

Bölüm toplamı 

Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 
Türk Coğrafya Kurumuna 
yardım 

, Bâzı milletlerarası derneklere 
yardım 
Milletlerarası Kızılhaç Komi
tesine yardım 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 000 

350 000 
200 000 

100 000 
85 000 

105 000 

85 000 

80 000 

60 000 

40 000 

20 000 
200 000 

0 
0 

0 

10 000 

10 000 

20 000 

65 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 000 

350 000 
200 000 

100 000 
85 000 

105 000 

85 000 

80 000 

60 000 

60 000 

20 000 
200 000 

0 
0 

0 

10 000 

20 000 

38 000 

65 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

500 000 

375 000 
200 000 

100 000 
85 000 

105 000 

85 000 

80 000 

80 000 

60 000 

20 000 
0 

200 000 
100 000 

300 000 

10 000 

20 000 

38 000 

70 000 
632 Göçmenlere Yardım Demeği 

Umumi Merkezine 25 000 20 000 20 000 
633 Belediyelere yardım 25 000 000 10 000 000 10 000 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

634 Mevlâna Celâlettini Rumi'nin 
türbesi müzesine yardım 

635 Belediye hastaneleri umumi 
giderlerine yardım 

O Muhtelif turizm teşekkülleri
ne yardım 

O Türk Ocağına yardım 
637 Türk Kültür derneklerine 

yardım 
638 Kırkpınar güreşleri için Edir

ne Belediyesine yardım 
639 Türkiye Malûl' Gaziler Derne

ğine yardım 
640 Adana'da Kuvayi Milliye Mü

cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 

641 Darülacezeye yardım 
643 Yardımsevenler Derneğine 
646 Türk El Sanatlarını Tanıtma 

Derneğine İÖ 006 10 000 10 000 
647 Türk Kanser Araştırma ve Sa

vaş Kurumuna (İnşaat ve teç
hizat için) 

648 Şehit makberlerinin tamiri için 
Edirne Belediyesine 

649 Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 

650 Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Merkez Komitesine yardım 

651 Ankara Çocuk ̂ Sağlığı Derneği 
10 Derneğe yardım 
20 Hemşire Tatbikat Kliniği in

şaatına yardım 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

100 000 

490 000 

50 000 

100 000 

0 

25 000 

15ÖÖÖ 

15 000 

25 000 

350 000 

1961 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

0 

400 000 

70 000 

0 

0 

25 000 

15 000 

15 000 

25 000 

200 000 

pılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 

400 000 

V 
0 

300 000 

25 000 

20 000 

15 000 

25 000 

250 000 

5ÜÖ OÖO 

20 Ö00 

30 000 

50 000 

500 ÖOÖ 

750 000 

1 250 000 

250 000 

20 000 

30 000 

50 000 

500 000 

750 000 

1 250 000 

500 001 

20 000 

30 000 

50 000 

500 000 

750 000 

1 250 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yi"! i1 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 OOO 
250 000 

25 000 

200 000 

0 
200 000 

25 000 

100 000 

0 
200 000 

0 

100 000 

0 Et ve Balık Kurumuna yardım 1 1 O 
653 Malice Memur ve Müstahdem

leri Tutum ve Muavenet San
dığına (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) 0 200 000 200 000 

0 Türk Belediyecilik Derneğine 
yardım 

657 Göz Bankası Derneğine yardım 
0. Çocuk Dostları Derneğine 

yardım" 
660 istanbul Zeynep Kâmil Hasta

nesi yapım giderine yardım 
661 İstanbul Belediyesine yardım 

(Bu ödeneğin yarısı istimlâk 
borçlarına karşılıktır) 100 000 000 50 000 000 50 000 000 

0 Hayvanları Koruma ve Hay
vancılığı Geliştirme Derneğine 0 25 000 0 

0 Kurulacak olan Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâleti ile Koordi
nasyon Bakanlıklarının her tür
lü masrafları (Bu tahsisatı 
mezkûr vekâletler başlıkları 
altında mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere aktarmaya 
Maliye Vekili salahiyetlidir) 

663 Türk Dil Kurumuna yardım 
664 Urla Kemik ve Mafsal Hasta

lıkları Hastanesi Deniz ve Gü
neş Tedavi Enstitüsüne 

665 Türk Anneler Birliğine yardım 
666 Zekâca Geri Kalmış Çocukları 

Koruma Derneğine 50 000 50 000 50 000 
667 Türkiye Millî Gençlik Teşkilâ

tına yardım (Dağıtım şekli Ba
kanlar Kurulu karariyle ya
pılır) 0 0 500 000 

0 Atatürk Sanatoryomu Çocuk 
Pavyonu inşaatına yardım 100 000 0 0 

0 Ankara Çocuk Bakımı Derne
ğine yardım 100 000 0 0 

1 000 000 
0 

0 
25 000 

0 
75 000 

100 000 
15 000 

0 
75 000 

100 000 
15 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyorica 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Antalya Festivaline sarf edil
mek üzere Antalya Belediyesi
ne yardım 50 000 0 
1959 yılı bütçesinde bulunup 
da 1960 ve 1961 bütçelerinde 
yer almıyan masraflar olup 
zammedilen 0 0 

Altıncı kısmı toplamı 339 870 894 400 435 505 401 990 506 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 
îkinci kısım toplamı 99 467 908 118 320 000 118 143 200 
Üçüncü kısım toplamı 24 385 750 23 301 7Ş0 22 816 730 
Dördüncü kısım toplamı 96 266 153 72 028 762 71260 770 
Beşinci kısım toplamı 610 000 610 000 610 000 
Altıncı kısım toplamı 339 870 894 400 435 505 401 990 506 

GENEL TOPLAM 560 612 705 614 707 997 614 833 206 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onanmı ve küçük yapılar 5000000 4 800 000 4800000 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 

10 Damga Matbaası için 17 500 17 500 17 500 
20 Darphane için 1 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 17 501 37 500 37 500 
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M. ödeneğin çeşidi 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Millî emlâk tefevvüz ve satm
alına giderleri 
3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
Yatırımlar içim İstanbul Tek
nik Üniversitesine 
Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine 
Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 
Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdür-

ine 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 000 

703 000 

1 000 000 1 000 000 

10 200 10 200 

7 778 000 6 393 250 6 393 250 

4 982 000 4 990 000 4 990 000 

4 218 000 3 807 000 3 807 000 

6623 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin (B) fıkrası gereğince 
Türk Havayolları Anonim Or
taklığına 

0 

6 000 000 

0 

0 

0 
11 
0 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
0 

18 

Yatırımlar için Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğüne 
Bakanlık servisleri için satm-
almacak muhtelif makina *ve 
arşiv malzemesiyle ilgili her 
çeşit giderler 
237 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalmacak taşıtlar 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Dairesi 
Tapu ve kadastro Genel Mü
dürlüğü 
tstatistik Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dişişleri Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 

28 381 685 

150 000 

182 000 
0 

300 000 
0 

.. 375 000 
2 000 000 
1 100 000 
1 000 000 

0 
862 500 

1 750 000 

22 703 000 22 703 000 

150 000 150 000 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
60 000 

0 
100 000 
440 000 

2 085 000 
1 100 000 
2 500 000 

292 000 
0 

1 750 000 
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B. 

753 

771 

772 

773 

M. 

19 
20 
21 

0 
22 

23 
24 

0 
25 

-

ödeneğin çeşidi 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Basın T Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü 
îmar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve tskân İşleri Genel 
Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

Darphane için satmalmacak 
makina ve aletler 
4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 
Sermayesine mahsuben Ziraat 
Bankasına 
3202 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince ihtiyat sermaye
si olarak Ziraat Bankasına 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

350 000 
2 000 000 

• 450 000 
150 000 

600 000 
100 000 

• 280 000 
150 000 

60 000 

11 803 000 

1 250 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 -

1961 yılı için 
Hükümetçe' 

istenen 
Lira 

0 
0 

0 
0 

0 
75 000 

0 
0 
0 

75 000 

-200 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

Komisyonca 
kabul edilen 
s Lira 

350 000 
3 425 ÛÛO 

100 000 
0 

600 000 
, 75 000 

184 499 
0 

220 000 

13 281 ¥99 

200 000 

1 000 000 

1 000 000 

1 OOOÖÖO 
774 Milletlerarası kurumlara yapı

lacak ödemeler 
10 501& ve 7335 sayılı kanunlara 

istinaden Milletlerarası Para 
Fonu ve imar Kalkınma Ban
kasına iştirak hissemiz olarak 
verilmiş bulunan avanslara 
mahsuben 

20 77 sayılı Kanuna istinaden Mil
letlerarası Kalkınma Birliği 
(ÎDA) iştirak hissemiz olarak 
verilen avansın mahsubu ve 
1961 iştirakimiz için 

30 Para Fonundan yapılan istik
razın taksitlerine ait kur farkı 

20 00te000 617 308 617 308 

0 

0 

655 742 

34 100 000 

655 742 , 

34 100 000 

Bölüm toplamı 20 000 000 35 373 050 35 373 050 
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B. 

• 

M. ödeneğin çeşidi -

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 j 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

jûı için 
Komisyonea 
kabul edilen 

Lira 

776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (D) fıkrası gere
ğince Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne 500 000 500 000 500 000 

778 5591 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince sermayesine 
mahsuben Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna 10 000 000 10 000 000 10 000 000 

779 6143 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 7 200 000 10 000 000 10 000 000 

780 . Sermayelerine mahsuben ikti
sadi teşekkül ve benzeri mü
esseselere yapılacak ödemeler 0 35 000 000 35 000 000 

0 6327 sayılı Petrol Kanununun 
4 ncü maddesi gereğince taah-
hüdolunan (B) grupu hisse se
netleri için yapılacak ödemeler 2 150 000 0 0 

790 6086 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince turizm kre
di fonuna 0 0 2 000 000 

791 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 83 644 750 164 271 823 164 271 823 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 858 985 256 593 510 177 593 510 177 

793 Yatırımlar için Devlet Su İşle
ri Umum Müdürlüğüne 637 473 070 538 775 000 538 775 000 

0 Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 1 000 000 0 0 

795 6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesi gereğince Orman 
Umum Müdürlüğüne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

796 6845 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Halk 
Bankasına 8 000 000 10 000 000 10 000 000 

797 Yatırımlar için Ege Üniversi
tesine 5 844 211 5 030 000 5 030 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

798 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
10 Dernekler ve köyler tarafından 

inşa veya tamir ettirilecek hay
rata yardım 

.20 7044 sayılı Kanunla devrolu-
nan eski eserlerin onarımı için 

Bölüm/ toplamı 

799 Ankara'da yapılacak yurt site
si inşaatına yardım 

Yatırımlar toplamı 

Bakanlığı — 199 — 
1960 1961 yıh için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira" Lira Lira 

28 000 000 14 000 000 14 000 000 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 

36 000 000 22 000 000 22 000 000 

1 500 000 500 000 500 000 

669 306 972 1474126 000 1489 332 499 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

- Devlet Borçları 

1960 
yık 

ödeneği 
Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

- 2 0 8 -
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

I -* Maaş, ücret, tahsis ve 
benzeri özlük haklar 

801 Emekli, dul ve yetim aylıkları 173 000 000 215 100 000 215 100 000 
802 Vatani hizmet aylıkları 

10 Aylıklar 1 489 838 2 100 000 2 100 000 
20 Çocuk zammı 900 720 720 

Bölüm toplamı 1 49Ö 738 2 100 720 2 100 720 

I I - Başka haklar 
803 Mülga 551 sayılı Kanun gere

ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 60 000 26 000 26 000 

804 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı-
lacak ödemeler 

11 (%. İ ler) 18 350 000 21 800 000 21800 000, 
12 Yönetim masraflarından Hazi

ne payı 7 587 826 8 913 448 8 913 448 
13 65 nci madde gereğince yapıla

cak ödemeler' 12 000 23 000 23 000 
14 89 ncu madde gereğince ödene

cek emekli ikramiyeleri 17 000 000 18 000 000 18 000 000 
15. 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 ncı mad

deler gereğince yapılacak öde
meler 3 680 000 5 000 000 5 000 000 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 
60 ve 61 nci maddeler gereğin
ce yapılacak ödemeler 1 100 000 3 000 000 3 000 000 

17 42 sayılı Kanun gereğince ya-
jpılacak ödemeler^ 0 02 000 000 12 000 000 

Bölüm toplamı 47 729 826 68 736 448 68 736 448 



B. 

— 204 -

M. ödeneğin 

20 —. De 

çeşidi 

vlet Borçları 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

805 Mülga 1683 ve 4992 sayılı ka
nunlara göre ödenecek ikrami-, 
ye ve çocuk zamları 0 4 480 4 480 

tkind kısım toplamı 222 280 564 285 967 648 285 967 648 

Beşinci hısım 

1 - İç borçlar 
A : Konsolide borçlar 

0 4057, 4275, 4625, 4938, 5072, 
5185, 5382, 5864, 6218, 6583, 
6764, 6804, 11 ve 154 sayılı ka
nunlara istinaden yapılan is
tikrazlar 

0 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 
Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin faizi 

0 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 
, Demiryolu 1934 istikrazı tah

villerinin itfası 
0 % 7 gelirli Sivas - Erzurum 

Demiryolu 1934 istikrazı tah
villerinin umumi giderleri 

21 1941 Demiryolu istikrazının 
faizi ve ikramiyesi 

22 1941 Demiryolu tahvillerinin 
itfası 

23 1941:. Demiryolu istikrazı tah
villerinin umumi giderleri 

26 Millî Savunma istikrazı tahvil
lerinin faiz ve ikramiyesi 

27 Millî Savunma istikrazı tahvil
lerinin itfası 

33 964 

485 200 

2 836 

522 000 

1 514 400 

4 070 540 

25 560 

5 610 500 

3 511 242 

9 228 680 

0 

0 

0 

0 

* 

1 258 600 

4 326 340 

25 560 

5 610 500 

2 881 722 

9 858 200 

0 

0 

0 

0 

1 258 600 

4 326 340 

25 560 

5 610 500 

2 881 722 

9 858 200 



M. 

29 -

ödeneğin çeşidi 

- Devlet Borçlan 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

— 205 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
' istenen kabul edilen 

Lira Lira 

28 Millî Savunma istikrazı tahvil
lerinin umumi giderleri 29 078 29 078 29 078 

Toplam \2 769 000 12 769 000 12 769 000 

31 Kalkınma istikrazı tahvilleri-
-nin faizi 3 901 127 3 453 927 3 453 927 

32 Kalkmma istikrazı tahvilleri
nin itfası ' 7 347 100 7 794 300 7 794 300 

33 Kalkınma istikrazı tahvilleri
nin umumi giderleri 26 773 26 773 26 773 

Toplam 11 275 000 11 275 000 11 275 000 

36 % 6 faizli 1.947 Hazine tahvil
lerinin faizi 7 251356 6 491256 6 491256 

37 " % 6 faizM 1947 Hazine tahvil
lerinin itfası 12 481 000 13 241 100 13 241 100 

38 °/o 6 faizli 1947 Hazine tahvil
lerinin umumi giderleri 29 644 29 644 • 29 644 

Toplam 19 762 000 19 762 000 19 762 000 

41 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvil
lerinin faizi 4 252 885 3 885 737 3 885 737 

42 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvil
lerinin itfası 6 080 400 6 440 000 6 440 000 

43 % 6 faizli 1948 istikrazı tahvil
lerinin umumi giderleri 19 715 19 263 19 263 

Toplam 10 353 000 10 345 000 10 345 000 

51 1949 istikrazı tahvillerinin faiz 
ve ikramiyesi 4 592 814 4 246 498 4 246 498 

52 1949 istikrazı tahvillerinin it
fası . 5 847 700 6 192 700 6 192 700 

53 1949 istikrazı tahvillerinin 
umnmi giderleri 21486 21802 21802 

Toplam 10 462 000 10 461 000 10 461 000 
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B, M. ödeneğin çeşidi 

56 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvil
lerinin faizi 

57 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvil
lerinin itfası 

58 % 5 faizli 1951 istikrazı tahvil
lerinin umumi giderleri 

/ Toplam 

61 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin faizi 

62 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin itfası 

63 % 5 faizli 1953 istikrazı tah
villerinin umumi giderleri 

Toplam 

66 Amortisman ve Kredi Sandı
ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin faiz ve ikramiyesi 

67 Amortisman ve Kredi Sandı-
• ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin itfası 

68 Amortisman ve Kredi Sandı
ğından devralman 50 milyon 
liralık 1955 istikrazı tahvilleri
nin umumi giderleri 

Toplam 

71 % 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin fa
izi 

72 % 5 faizli 60 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin it
fası 

73 % 5 faizli 80 milyon liralık 
1955 istikrazı tahvillerinin 
umumi giderleri 

Toplam 

Borçlan 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 134 775 1 994 775 1 994 775 

2 680 000 2 820 000 2 820 000 

8 225 8 225 8 225 

4 823 000 4 823 000 4 823 000 

4 970 800 4 710 800 4 710 800 
5 060 000 5 320 000 5 320 000 

17 200 15 200 15 200 
10 048 000 10 046 000 10 046 000 

2 020 236 1 948 236 1 948 236 

1 992 000 2 064 000 2 064 000 

11 764 11 764 11 764 
4 024 000 4 024 000 4 024 000 

2 524 250 2 414 250 2 414 250 

2 130 000 2 240 000 2 240 000 

8 250 8 250 8 250 
4 662 500 4 662 500 4 662 500 
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M. ödeneğin çeşidi 

76 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvil
lerinin faizi 

77 % 5 faizli 1956 istikrazı tahvil
lerinin itfası 

78 % 5 faizli 1956 tahvillerinin 
umumi giderleri 

Toplam 

81 % 6 faizli Hürriyet istikrazı 
tahvillerinin faizi 

82 % 6 faizli Hürriyet istikrazı 
tahvillerinin itfası 

83 % 6 faizli Hürriyet istikrazı 
tahvillerinin umumi giderleri . 

Toplam 

86 Hazine ve iktisadi Devlet Te
şebbüslerinin Merkez Bankası 
ve Finansman müesseselerine 
olan borçlarının faizi 

87 Hazine ve iktisadi Devlet Te
şebbüslerinin Merkez Bankası 
ve Finansman müesseselerine 
olan borçlarının itfası 

Toplam 

Bölüm toplamı 

(Konsolide iç borçlar) 
B - Dalgalı Borçlar 

1513, 2248, 2354, 2701^ 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal. 
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 
4604 - 5433 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak ödemeler 
Su işleri kredisinin faizi 
Su Işleri.kredisinin itfası 

Toplam 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe , Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 187 500 3 000 000 3 000 000 

3 750 000 3 750 000 3 750 000 

17 500 12 000 * 12 000 

6 955 000 6 762 000 6 762 000 

0 15 000 000 15 000 000 

0 12 500 000 12 500 000 

0 300 000 300 000 

0 27 800 000 27 800 000 

0 63 817 016 63 817 016 

0 36 949 406 36 949 406 

O 100 766 422 100 766 422 

101266 000 229 106 422 229 106 422 

1 000 1 000 1 000 

510 000 0 0 
100 000 0 O 

610 000 0 O 
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16 Zirai Donatım Kurumu serma
ye kredisinin faizi 

17 Zirai Donatım Kurumu serma
ye kredisinin itfası 

Devlet Borçları 

1960 
yıl» 

ödeneği 
Lira 

*ma-
98 000 

ıma-
100 000 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

96 000 

100 000 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

96 000 

100 000 

Toplam 198 000 196 000 196 000 
26 Devlet Üretme Çiftlikleri ser-
, maye kredisinin 'faizi 80 000 80 000 80 000 

27 Devlet Üretme Çiftlikleri ser-
t maye kredisinin'itfası 100 000 100 000 100 000 

Jk_ 

Toplam 180 000 180 000 180 000 

Bölüm toplamı 988 000 376 000 376 000 

821 Hükme bağlı borçlar 2 000 000 2 000 000 2 000 001 
822 6684 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak ödemeler 3 200 000 2 3 0 0 0 0 0 2 300 000 

Dalgalı iç borçlar toplamı 6 189 000 4 677 000 4 677 000 

îç borçlar toplamı 107 455 000 233 783 422 233 783 422 

Tl - Dış borçlar 
826 1375, 2745, 5676, 5824, 6336, 

6377 ve 6849 sayılı kanunlar 
gereğince temin olunan kerdi 
ve istikrazlar 

11 16 300 000 dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin faiz ve giderleri 5 521 128 5 283 614 5 283 614 

12 16 300 000 dolârhk Milletler
arası İmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin itfa'sı 5 604 650 5 888 295 5 888 295 

13 16 300 000 dolarlık Milletlera
rası îmar ve Kalkınma Banka
sı kredisinin umumi giderleri 1 1 1 

- 14 Milletlerarası îmar ve Kalkm-
ma Bankasının sair kredileri
nin faiz ve giderleri * 1 1 1 

Toplam 11 125 780 11 171 911 11 171 911 

« 
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M. 

21 

22 

26 

27 

31 

32 

36 

41 

42 

ödeneğin çeşi 

20 milyon dplârlık 
kredisi faizi 
20 milyon dolarlık 
kredisi itfası 

25 milyon dolarlık 
kredisinin faizi 
25 milyon dolarlık 
kredisinin itfası 

25 milyon dolarlık 
kredisinin faizi 
25 milyon dolarlık 

2Ö — Devlet Borçları 

idi 

Marshall 

Marshall 

Toplam 

Marshall 

Marshall 

Toplam 

MarshaJl 

Marshall 
kredisinin itfası 

Toplam 

Askerî teslihat kredisinin tak
siti 
Alacaklı başlangıç 
faizi 
Alacaklı başlangıç 1 
itfası 

kredi sinin 

kredisinin 

Toplam 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

*7 192 917 

279 623 

7 472 540 

9 000 000 

56 284 

9 056 284 

4 500 000 
ı 

o 
4 500 000 

27 000 000 

6 769 103 

0 

6 769 103 

209 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen 
Lira 

7 180 060 

448 215 

7 628 275 

8 995 481 

284 808 

9 280 289 

9 000 000 

1 717 579 

10 717 579 
# -

0 

6 783 750 

14 478 681 

21 262 431 

kabul edilen 
Lira 

7 180 060 

• 448 215 

7 628 275 

8 995 481 

^ 4 808 

9 280 289 

9 000 000 
V 

1 717 579 

10 717 579 

-

0 

6 783 750 

14 478 681 

21 262 431 

46 Kota kredisinin faizi 5 894 018 4 518 049 4 518 049 
47 Kota kredisinin itfası 82 805 390 36 191 833 36 191 833 

Toplam 88 699 408 40 709 882 40 709 882 

51 Anadolu Demiryolu, Haydar
paşa Limanı mubayaa taksitle
ri ile 1935 Türk borcu tahville-

* rinin taksitleri 17 680 040 17 714 985 17 714 985 
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- Devlet Borçları 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

147 milyon Doyçe Marklık kre
dinin faizi 0 18 203 578 18 203 578 

Dış borçlar bölüm toplamı 172 303 155 136 688 930 136 688 930 

Beşinci kısım toplamı 279 758 155 370 472 352 370 472 352 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 222 280 564 285 967 648 285 967 648 
Beşinci kısmı toplamı 279 758 155 370 472 352 370 472 352 

GENEL TOPLAM 502 038 719 656 440 000 656 440 000 

* 
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Rapor 
6.2,1961 

Bütçe Komisyonu Yüksek Reisliğine 
27 Mayıs devrimi ile, memleketimizin gerçek kalkınmasının, ancalk Millî Eğitim ialamndaki ça

lışmalara öncelik vermek suretiyle mümkün olabileceği açı'k bir şekilde belirmiştir. Devrim idaresi
nin Millî Eğitime, hiçbir devirde görülmemiş olağanüstü bir önem vermiş olması, milletçe benim
senen bu gerçeğin bir ifadesidir. Bütün vatandanların ilköğretimden geçirilmesi prensibi öncelikle 
ele alınmış ve bunun halli yolunda çıkarılan özel kanunla bir yandan lise ve muadili okullar mezu
nu gençlerin askerlik hizmetlerini ilkokul öğretmeni olarak yapmaları, öte yandan da ilkokul öğ
retmenlerinin askerlik hizmetlerini öğretmen olarak yerine getirmeleri mümkün olmuştur. Bu saye
de 10 000 nin üstünde genç, memleketin en hayatî bir alanında görev almış ve binlerce köy öğret
mene kavuşmuştur. Halk Eğitimi hizmetleri de ilk defa olarak bir Genel Müdürlük seviyesinde 
teşkilâtlandırılmış ve böylece halk eğitimi çalışmaları yurt ölçüsünde ele alınmıştır. Ayrıca, ka
bul buyrulan İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile de 1845 yılından, bu yana birçok gayretler harcan
dığı halde bir türlü mecrasına yöneltilememiş bulunan ilköğretim dâvası esaslı bir şekilde çözüm 
yoluna girmiş bulunmaktadır. Bu kanunla; Anaysa gereğince mecburî öğrenime tâbi olan 7 - 14 
yaşlarındaki çocukların dörtlü - üçlü - ikili öğretime son vermek ve sınıf mevcutlarını normal had
de indirmek suretiyle, on yıl içinde tamamen okula kavuşturmanın yolu açılmıştır. Diğer yandan 
mecburi öğrenim çağında olan çocuklardan hasta olanları tedavi etmeyi, muhtaç durumda bulu
nanların beslenmesine yardımı ve bu gibilere ders araç ve gereçleri sağlamayı teminat altına ajan 
kanun, eğitim - öğretimin başarı sağlamasında, çocuğun insan olarak ihtiyaç ve özelliklerinin 
hesaba katılması lâzımgeldiği fikrine ilk defa ciddî ve esaslı bir şeörilde yer vermiştir. Kanun, 
okul binaları ve öğretmen evlerinin yapımı konusunda fabrikasyon, sitandardizasyon ve büyük taah
hüt metotları ile ve gelecek yıllara sâri işlere girebilmeyi kolaylaştırmak amaciyle Bayındır
lık Bakanlığına bağlı ve münhasıran bu işlerle meşgul olacak bir teşkilâtın kurulmasını derpiş 
etmektedir. Böylece maliyette ekonomi sağlanacak ve işlerde sürat temin edilecektir. İlköğretim 
alanında bu kanunun getirdiği yeniliklerin tatbikat alanına konulabilmesinin esas şartı olan, sağ
lam ve istikrarlı malî kaynaklar da şöylece sağlanmış bulunmaktadır : 

Her yıl Devlet gelirlerinden alınacak yüzde üç, özel idarelerin yıllık bütçelerinden alınacak 
yüzde yirmi, belediye gelirlerinin en az yüzde beşi, köy bütçelerinin en az yüzde onu, vakıflardan 
alınacak hisse ve bağışlar. 

Yüksek Başkanlıkça tetkikimize tevdi ibuyurulan 1961 malî yılı Millr Eğitim Bakanlığı bütçe
si, Bakanlığın ilgili daire ve makamları ile temas edilerek incelendi. Millî Eğitim Bakanlığına 
1961 yılı için tesbit edilen ödenek miktarı yatırımlar dahil 1 300 189 000 liradır. Geçen yıla nazaran 
2 717 084 lira noksanlılk ve a?l 456 084 lira bir fazlalık görülmektedir. 

Bu fazlalığın 230 703 774 lirası personel masraflarına, 2 064 392. lirası yönetim masraflarına, 
15 667 738 lirası daire hizmetlerine, 12 082 680 lirası yardımlara ve 110 937 500 lirası da yatı
rımlara tahsis edilmiştir. . 

Aşağıdaki mukayeseli (1) nolu cetvel bu hususta açık bir fikir, vermektedir. 
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No. : 1 

1960 - 1961 yıllan bütçelerinin mukayese cetveli 

Hizmetin mahiyeti 

1. 
2. 

o. 

4. 
5. 
6. 

7. 

Bakan ödeneği 
Personel mas
raflar L 
Yönetim mas
rafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 
Yardımlar 

Yekûn 
Yatırımlar 

Umumi yekûn 

1960 
yılı tahsisatı 

Lira 

12 000 

636 436 793 

14 437 983 
101 367 527 

223 000 
40 719 811 

793 197 114 
150 002 886 

943 200 000 

50 ve 51 
sayılı kanun
larla mevkuf 
tutulan tah
sisattan son
raki durum 

Lira 

12 000 

636 436 793 

14 237 983 
101 117 527 

223 000 
40 719 811 

792 747 114 
138 702 886 

931 450 000 

1961 
yılı teklifi 

Lira 

12 000 

867 008 067 

16 190 375 
116 733 067 

223 000 
.52 802 491 

1 052 969 000 
247 220 000 

1 300189 000 

Fazlası 
Lira 

230 703 774. 

2 064 392 
15 667 738 

12 082 680 

260 518 584 
110 937 500 

371 456 084 

Eksiği 
Lira 

132 500 

112 000 
52 198 

296 698 
2 420 386 

2 717 084 

d) 

(2) 
(3) 

(4) 

1961 yılı için millî eğitim hizmetlerine tahsis edilmiş olan bu miktarı Millî Birlik Hükümeti
mizin Millî Eğitim dâvasına vermiş bulnnduğn önemin kesin bir delili olarak kabul etmek yerin
de olur. Gerçekten 1950 de 181 026 368 lira olan Millî Eğitim, bütçesi 1961 yılında 1 300 189 000 
liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

(1) Eksiklik, geçici hizmetli kadrolarının (D) cetveline geçirilmesinden, 

(2) Eksiklik yabancı memleketlerdeki müfettişlerin 1960 da değiştirilmesi dolayısiyle 1961 yılın
da gerekli görev yolluğuna ihtiyaç olmıyacağmdan, 

(3) Eksikliğin; 27 199 lirası 425/11 den Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hesabına 
yabancı memleketlerde okuyan öğrenci olmadığından, 4 999 lirası 453/30 maddenin Fulbrikt 
Kültür Anlaşması tatbikatına 1961 de para harcedilmiyeceğinden 20 000 lirası 453/50 mad
deden 1961 de Türkiye'de toplanacak Milletlerarası kongrelerin azalmasından, 

(i) Eksiklik; 76/20 maddeden Meslekî ve Teknik Öğretim Kanununun tatbikinin sona ermesin
den, mütevellittir. 
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Aşağıda gösterilen (2) No. lu cetvel banu açık bir şekilde göstermektedir. 

No. 2 

1950 - 1961 yılları itibariyle ödenek durumunu gösterir cetveldir 

Umumi bütçe 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

yekûnu 
Lira 

1 487 208 563 
1 579 758 737 
1 750 925 401 
2 127 506 736 
2 288 475 000 
2 940 727 278 
3 324 974 152 
4 006 672 859 
4 475 552 400 
5 980 630 000 
7 429 176 619 
8 665 000 000 

(Mülhak bütçeler hariç) 

Eğitime ayrılan 
Lira 

181 026 368 
193 037 682 
203 380 617 
249 924 172 
304 472 836 
364 666 867 
428 754 760 
511 622 '381 
539 899 644 
628 006 022 
931 450 000 

1 300 189 000 

% 
Nispeti 

12,3 
12,2 
11,6 
11,2 
13,3 
12,4 
12,8 
15 
12 
15 
12,5 
15 

Fazla 
Lira 

12 480 525 
12 011 3]4 
10 342 935 
46 543 555 
34 548 664 
60 194 031 
64 087 893 
82 867 621 
28 277 263 
88 106 378 
309 993 978 
368 739 000 

3656 sayılı Kanunun 19 neu maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa eklenmesi gereken 
«Müteferrik hizmetliler» kadrolarında da gerekli ilâveler yapılarak okullarımızın muhtacolduğu 
hizmetli kadrolarını takviye etmek maksadiyle 1961 yılı için (D) cetveline ilâve edilen hizmetli
lerin, kadro adedi ile ücret tutarını gösterir cetvel aşağıdadır. 

No. 3 

1961 yılı için (D) cetveline ilâve edilen hizmetliler kadrosu (Vilâyetler) 

Ücret 
Dairesi Aded Lira 

Yüksek öğretim (Kandilli 
Rasathanesi) 
Orta öğretim 
İlk öğretim 
Meslekî ve teknik öğretim 
Güzel Sanatlar 
öğretmen okulları 
Eski eserler ve müzeler 
Kütüphhaneler 

3 
165 
6 
77 
1 
39 
29 

' 41 

18 000 
600 000 
43 200 
323 400 
15 000 
195 600 
154 800 
150 000 

Yekûn 361 1 500 000 

1960 daki kadrolar 8 590 

Yekûn 8 951 
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1961 yılı için Millî Eğitime tahsis edilen ödeneğin, tahsis edildikleri hizmetlerin açıkça görü
lebilmesi için ödenek ve benzeri özlük haklarla personel masraflarının idare ve öğretim itiba
riyle dağıtımını gösterir cetvel aşağıya dercolunmuştur. 

ilköğretim, 

Millî Eğitim Bakanlığı 1961 yılı teklif bütçesiyle, ilköğretim için ayrılan tahsisat 796 445 795 
liradıı. ' -' . 

1960 yılı bütçesiyle aynı hizmete tahsis edilen miktar ise '533 417 456 lira olup arada 263 037 939 
lira artış görülmektedir. Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin % 61 i ilköğretime tahsis 
edilmiş bulunmaktadır. , 

Bu yıl ilkokullarda -46 951 asîl, 10 041 yedeksubay öğretmen 2 754 eğitmen ve 2 582 vekil 
olmak üzere ceman 62 328 öğretim üyesi çalışmaktadır. a ' . 

19$9 - 1960 öğretim yılında ise bu miktar 43 763 asîl, 6 409 vekil ve 2 754 eğitmen olmak 
üzere ceman,52 926 dır. Böylece öğretmen miktarında geçen seneye nazaran 9 402 artış görül
mekte ise de, bu yıla ait 6 409 olan vekil öğretmen dayısı halen 3 827 eksilmiş bulunduğuna göre 
hakiki artış 13 229 dur. • 

öğrenci durumu : > ' . 
Elde mevcut geçici rakamlara göre 1959 - 1*960 ders yılında mevcut 4 137 144; 7-12 yaşlar ara

sındaki çocuktan, şehir ve köylerde olmak üzere 2 548 927 si yani ı% 61.6 sı mevcut okullara 
devam etmekte iken 1960 - 1961 öğretim yılı başı geçici rakamlarına göre 4 206 000 7-12 yaşlar 
arasındaki çocuktan şehir ve köylerde olmak üzere 2 783 308 inin yani % 66 sının okula devam 
ettiği tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

1959 - 1960 ders yılı ile 1960 - 1961 ders yılı arasında bir mukayese yapıldığı takdirde, bir 
sene evveline nazaran 234 381 gibi bir artış olduğu görülür. Buna nazaran artış nispeti % 9 dur. 

19158 -"1959 öğretim yılınlda öğretmenli ve eğitmenli okullardan mezun olan öğrenci sayısı 
26.5 076 dır. 1959 -. 1960 ders yılı sonunda öğretmenli ve eğitmenli okullardan mezun oîan öğrenci 
sayısı ise 285 850 dir. Buna göre % 8 artış görülmektedir. 

Yıllar arasındaki durumun mukayeseli cetveli aşağıdadır. . 

Yıllar üzerine okul, öğrenci ve öğretmen sayılarını gösterir cetvel 

Yıl 

1949-
1950-
1951, 
1952-
1953-
1954-
1955-
1956-
1957-
1958-
1959-
1960-

1ar 

• 1950 
• 1951 
• 1952 
• 1953 
-1954 
-1955 
• 1956 
• 1957 
• 1958 
• 1959 
• 1960 
• 1961 

Şeh. 

1 482 
1 509 
1 543 
1 589 
1 629 
1 739 
1 781 
1 88S 
,1 988 
2 085 
2 160 
2.270 

Okul 

Köy. 

15 836 
16 347 
16 361 
16 372 
16 616 
17 096 
17 341 
17 874» 
18 785 
19 379 
19 851 
21 272 

Yekûn 

17 318 
17 856 
17 904 
17 961 
18 245 
18 835 
19 122 
19 762 
20 773 
21 464 
22 011 
23 642 

Şeh. 

443 074 
453 497 
469 483 
504 936 
560 826 

- 619 408 
676 774 
757 468 
823 947 

, 893 619 
960 )43 

1 065 874 

öğrenci 

Köy. 

1 133 928 
1 148 701 
1 158 464 
1 169 482 
1 221 873 
1 258 426 
1 319 428 
1 373 680 
1 455 254 
1 511 358 
1 588 884 
1 717 434 

Yekûn 

1 557 002 
1 602 198 
1 627 947 
1 674 418 
1 782 663 
1 877 834 
1 996 202 
2 531 148 
2 279 201 
2 404 977 
•2 548 927 
2 783 308 

1 

Şeh. 

10 060 
10 633 
11 039 
11 836 
12 183 
13 429 
14 577 
16 350 
17 917 
19 618 
21 179 
23 413 

öğretmen 

.Köy. 

23 784 
•24 219 
24 464 
24 673 
24 550 
24 912 
29 154 
29 313 
30 909 
31 530 
31 747 
38 915 

Yekûn 

33 844 
34 852 
35 503 
36 509 
36 733 
38 341 
43 731 
45 663 
48 826 
51 148 
52 926 
62 328 
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Okul durumu : 

Millî Eğitim Bakanlığı mecburi tahsil çağındaki bütün çocukları okutmak ve memleketin bü
tün köy ve şehirlerinde gerekli okulları inşa etmek, bilhassa memlekete şâmil tam bir ilköğre
tim politikası takip ve tatbik etmek mecburiyetindedir. Filhakika, bugün okullarımızda 2 783 308 
çocuğun okuması temin edilmiştir. Ancak hâlâ 1 422 692 çocuğun, tahsilden ve .15 477 köyün 
de okuldan mahrum olduğu bir hakikattir. 

Aşğaıdaki cetvel bu hususta bir fikir vermektedir. Yine bu cetvelde görüldüğü üzere şehir
lerde halen 2 270 okul vardır. Daha 2 388 okul binasına ihtiyaç bulunmaktadır. Böylece ih
tiyacın ancak % 49 u karşılanmış olup % 51 innin de inşası lâzımgelmektedir. Ve-yine aynı cet
velden anlaşılacağı veçhile, şehir okullarına devam eden çocuk sayısı ise 1 065 874 tür. 

Mevcut okul sayısı (*) Okul ihtiyacı Okul çağındaki çocuk sayısı (**) 

Yılı Şehir Köy Yekûn Şehir Köy Yeljûn Şehir Köy Yekân 

1960 -1961 2 270 21 372 23 642 2 388 17 02 20 090 1 108 923 3 097 077 4 206 000 

Öğrenci sayısı (*) Tahsilden mahrum çocuk sayısı 

Şehir Köy Yekûn Şehir • Köy ' Yekûn 

1 065 874 1 717 434 2 783 308 13 049 1 379 643 1 422 692 

No. 4 

1961 yılı bütçesindeki tahsisat ve benzeri özlük haklarla personel masraflarının idare ve öğretim 
' itibariyle dağıtımını gösterir cetveldir. 

İdari işler için öğretim işleri için 
Lira Aded Lira Aded Hizımetin mahiyeti 

5 286 600 463 — — Merkez teşkilâtı 
3 188 900 419 — — Millî Eğitim daireleri 
5 436 000 515 — — İlköğretim müfettişleri 

42 850 7 56 500 5 İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 
58 000 9 . ' 298 000 20 Ankara Yükseköğretmen Okulu 
96 700 12 1 454 700 109 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
58 600 9 668 800 45 İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 
62 900 9 .320 000 25 Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü 
62 900 9 320 000 25 Bursa Eğitim Enstitüsü 

1 286 000 210 12 941 650 1 272 İlköğretmen dkulları 
187 000 14 ' . — — . İstanbul Kandilli Rasathanesi 

74 800 9 — ' •— Ecndbi memleketlerdeki talebe müfettişliği kâtip
leri 

NOT : 
( * ) 1960 - 1961 öğretim yılı sene ba§ı itibariyle illerden alman geçici rakamdır. 
(**) örnekleme usulüne göre, İstatistik Genel Müdürlüğünce tesbit edilen esaslardan faydalanıl-

mistir. 



Dairesi 

Yüksek öğretim 
Ortaöğretim 
ilköğretim 
Meslekî ve teknik öğretim 
Güzel sanatlar 
öğretmen okulları 
Eski eserler ve müzeler 
Teftiş heyeti 
SıMıat dairesi 
Yayım Müdürlüğü 
Zat. tş. G. Md. lüğü (1) 
Kütüphaneler Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü (2) 
Askerli öğretimi 
Millî Kütüphane 
Beden Terbiyesi ve izcilik 

• 

Bakan 
ödeneği 

Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

12 000 
— 
— 
— 
— 
— 

Memurlar 
aylığı 
Lira 

5 237 600 
101 838 000 
481 620 400 

66 346 000 
5 992 000 

18 024 000 
1 298 000 

— 
335 000 
119 000 

5 286 600 
1 374 000 

— 
2 408 000 

— 
— 

Açık 
aylığı 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 

75 000 
— 
— 
— • 

— 
— 

Hizmetliler 
ücreti 
Lira 

571 000 
9 826 400 
1 325 500 

11 656 900 
695 350 

4 529 800 
2 730 800 

— 
602 000 
24 850 

1 124 900 
571 800 

— 
— 
— 
— 

• 

Eğitmenler 
ücreti' 
Lira 

— 
— 

8 268,400 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Millî Eğitim 

Geçici . 
hizmetliler 

ücreti 
Lira 

180 000 
220 000 

90 000 
2 214 100 

120 200 
182 625 
251 600 

. — 
• — 

44 800 
2 400 

201 750 
• — 

— 
— 
—-

Y 

öğr 

4 

1 
1 

Yekûn 12 000 689 878 600 75 000 33- 659 300 8 '268 400 3 507 475 6 

(1) Merkez memurları maaşı, tedavi ve harcırah masrafları daimî ve muvakkat vazife harcırahı bor 
(2) Merkez büro masrafları, posta telgraf ve telefon masrafları, kira bedeli gibi müşterek masraflar. 
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Hizmetin mahiyeti 

• Orta öğretim (Lise ve ortaokullar) 
Prevantoryum ve sanatoryum 
istanbul Teknik Okulu 
Meslekî ve teknik okullar 
Teknik okulları 
Meslekî yapı işim 
istanbul G-üzel Sanatlar Akademisi 
Yüksek islâm Enstitüsü 
Ankara Devlet Konservatuvarı 
Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 
Eski eserler ve müzeler 
Anıit - Kabir kadroları 
istanbul Millî Eğitim Basımevi 
istanbul Derleme Müdürlüğü 
Umumi Kütüphaneler 
İktisadi ve Ticari ilimler akademileri 
Atatürk Üniversitesi 
ilkokul öğretmenleri 
imam - Hatip okulları 
Sağır, Dilsiz ve Körler okulları 
Sivil Savunma (107 numaralı Kanun) 
Orta öğretim (Emekli subaylar için) 

218 800 19 — — Yurtlar 

İdari işler 
Lira 

.5 638 800 
311 200 
174 200 

3 574 600 
332 400 
108 000 
134 400 
28 400 
68 000 

3 976 400 
1 230 600 

67 400 
83 200 
35 800 

1 374 000 
380 800 
232 000 

— 
140 400 
45 000 

— 
. — 

için 
Aded 

971 
34 
24 
508 
29 
6 
15 
4 
9 

124 
198 
.8 
11 
5 

176 
44 
30 
— 
25 
7 
— 
— 

öğretim işleri için-
Lira 

84 776 600 
23 800 

2 317 000 
54 212 600 
2 155 200 

— 
894 000 
298 000 
919 200 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 091 200 
4 535 000 

472 885 900 
1 661 6Q0 

64 600 
2 408 600 
9 580 000 

Aded 

7 754 
3 

216 
6 421 
184 
— 
76 
24 
72 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
220 
341 

68 905 
159 
11 
141 
600 

33 995 650 3 942 655 882 950 86 628 Yekûn 

12 000 
33 659 300 

— 
— 

3 507 475 
— 

25 804 585 
523 200 

6 155 000 

1 
9 134 

— 
— 
569 
—. 

32 093 
164 

— 

— 
— 

75 000 
8 268 400 

— 
6 944 564 

__ 
• 

37 082 200 
55 109 343 

— Bakan tahsisatı 
— (D) cetvelindeki hizmetliler (202 - Madde 11-12) 
— Açık maaşlar (201 - Madde 21 - 22) m • 

2 770 Eğitmenler ücreti (Fasıl 202 - Madde 30) 
—• Geçici hizmetliler ücreti (Fasıl 203 - Madde 11-12) 

249 * Ecnebi uzman ve öğretmenler (Fasıl 204) 
— Ek görev tazminatları (Fasıl 217 - Madde 10) 
— iktisadi ve Ticari ilimler akademileri, üniversite 

tazminatı 
— Ders ücretleri (Fasıl 217 - Madde 20, 30, 40) 
— Çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları, yaka

cak zammı, yabancı dil bilenlere para mükâfatı, 
emekli keseneği ve mesai saati dışında çalıştırıla
cakların ücretleri (Fasıl 206, 207, 209, 211). 

103 657 210 45 903 763 362 857 89 647 Yekûn 
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Lira 

12 000 
867 008 067 

1 nci (kısım 
2 nei kısım 

867 020 067 Yekûn 

763 362 857 
103 657 210 

öğretim işleri için 
îdari işler için 

867 020 067 Yekûn 

Aynı maksatla 1961 malî yılı bütçe teklifinin masraf ve hizmetler itibariyle daireİ6r6 tahsis 
şekli aşağıdaki (5) No. lı cetvelde göıslterilmiştir. , 

Okul inşaatı: 

Okulsuz köylerimizi bir an evvel okula kavuşturmak ve okul çağındaki çocukları yakın bir za
manda okutabilmek gayesiyle 1960 senesine 100 milyon liralık bir tahsisat konulmuş ve bu mik
tar tahsisatla 1 811 okul programa alınmış ve bunlardan 1 200 nün tamamlandığı tesbit edilmiştir. 

5.1.1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu ile okul yapımı işi Devlet çapın
da ele alınarak bütçe gelirinin % 3 ü bu maksat için ayrılmıştır. Bu suretle gelecek on yıl içinde 
Türkiye'de okulsuz ve öğretmensiz köy ve şehir kalmaması sağlanmış olacaktır. 

Bu hususa verilen önemin, daha iyi anlaşılabilmesi için geçmiş on yılda okul yapımı için veri
len ödeneklerin coğrafi dağılışını gösterir cetvel aşağıya dereolunmuştur. 

1950 - 1960 yıllarında 1950 - 1960 yıllarında 

• 

îlin adı 

Adana ' 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 

1950-1960 
yılarında ve- i 
riren ödenek j 

yekûnu * 

6 413 143 
3 284 000 
2 825 246 
5 040 022 
2 620 929 
9 847 430 
3 936 885 
1 739 433 
4 698 056 
6 180 511 
1 630 000 
4 053 673 
4 059 000 
5 794 365 
1 963 308 
2 623 650 

yapılan okullaı 

kö
ye

 
ye

ni
de

n 

155 
24 
38 
89 
74 

229 
110. 

15 
92 

114 
29 
71 
86 

140 
47 

131 

1 
H

ar
ap

 
ok

ul
 

ye
rin

e 

47 
26 
42 
24 
49 
40 
54 
22 
24 
46 
30 
27 
15 
57 
16 
66 

ö 

t 
O

na
nl

a 
ok

ul
 

sa
yı

sı
 

57 
79 
40 
76 
19 

112 
64 
42 
52 

216 
20 
33 
44 

108 
2P 

49 

îlin adı 

îzmir • 
Kars 

1950-1960 
yıllarında ve
rilen ödenek 

yekûnu 

4 248 847 
4 971 926 

• Kastamonu 5 653 406 
Kayseri 3 565 026 
Kırklareli 2 517 146' 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 

1 883 179 
3 838 432 
6 734 377 
5 432 491 
4 729 189 
5 919 395 
4 722 490 
6 822 260 
4 874 201 
4 289 350 
1 415 000 

yapılan 
O

ku
lsu

2 
kö

ye
 

ye
ni

de
n 

63 
67 

122 
70 
35 
5 

86 
104 
94 
88 

102 
65 

125 
48 
55 
30 

H
ar

ap
 

okullar 

ok
ul

 
ye

ri
ne

 

41 
49 
28 
53 
35 
2 

31 
47 
39 
38 
37 
62 
36 
55 
38 
10 

Ö 

O
na

nl
a 

ı l 
^ > 5 0 

178 
35 

103 
41 
71 

. 46 
61 
68 

6 
114 

60 
93 
69 

110 
35 
87 
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1950 - 1960 yıllarında 

— 233 — 
1950 - 1960 yıllarında 

îlin adı 

Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüş an e 
Hakkâri 
Hatay 
îçel 
İsparta 
İstanbul 

1950 -1960 
yıllarında ve
rilen ödenek 
yekûnu 

4 900 697 
3 384 775 
5 620 183 
3 338 723 
8 875 000 
3 076 530 
5 183 249 
3 547 501 
8 413 100 
3 112 300 
6 740 000 
5 175 784 
3 777 556 
3 020 800 
6 380 061 
3 538 497 
2 032 335 
4 828 165 

yapılan okullar 

O
ku

lsu
z 

kö
ye

 
ye

ni
de

n 

90 
81 
107 
135 
179 
22 
80 
66 
122 
35 
136 
109 
97 
50 
76 
77 
36 
28 

H
ar

ap
 

— 

ok
ul

 
ye

ri
ne

 

110 
30 
43 
34 
42 
42 
30 
31 
92 
39 
12 
23 
27 
9 
62 
23 
25 
31 

cl 

O
na

nl
a 

ok
ul

 
sa

yı
sı

 

246 
46 
63 
52 
62 
45 
106 
36 
69 
134 
33 
60 

' 42 
41 
44 
38 
61 
37 

1 

îlin adı 

Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa ' 
Uşak 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

Toplam 

1950 -1960 
yılarında ve
rilen ödenek 
yekûnu 

• 3 327 463 
5 791 571 
3 797 000 
5 029 100 
7 178 932 
5 830 687 
3 033 428 
7 858 265 
2 700 654 
4 554 360 
6 356 869 
3 665 900 
6 821 000 
2 606 000 
6 041 692 
5 731 791 

: 4 946 872 

314900 000 
| 

O
ku

lsu
2 

5 

yapılan 

o? 
o. a 
:o o> 
82 
148 
94 
180 
131 
118 
52 
223 
22 
107 
133 
64 
149 
27 
138 
97 
64 

959 

H
ar

ap
 

• 

. okullar 

ok
ul

 
ye

ri
ne

 

40 
33 
13 
70 
47. 
10 
21 
76 
57 
5 
29 
22 
15 
20 
13 
41 
36 

2. 439 

Ö 

O
na

nl
a 

4 

ok
ul

 
sa

yı
sı

 

54 
121 
92 
254 
52 
81 
84 
73 
39 
39 
75 
29 
24 
57 
44 
27 
14 

583 

Yetiştirme yurtları 

I - 6972 sayılı Kanun gereğince «korunmaya muhtaç çocuklar» için açılmış olan yetiştirme yurt
larının gelişme seyrini göstermek için yıllara göre açılan yetiştirme yurtları ve bakanlığımızca ya
pılan yardımlar aşağıda gösterilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinden verilen 

Yıllar Yurt savını ödenek lira 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 . 
1958 
1959 
1960 
1961 . 

4 
10 
17 
21 
26 
32 
35 

• 39 
44 
49 
53 
53 + 6=59 

500 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 250 000 
1 450 000 
1 450 000 
1 950 000 
2 250 000 
4 373 000 
5 908 323 
6 528 537 
7 221 892 

Not: 1960 yılı kesin hesap sonucu henüz tamamlanmadığından bu yıla ait rakamlar geçicidir. 
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II - 37 ilde kurulmuş bulunan yetiştirme yurtları : 

Yurt 

/Kız 
Erkek 
TVTnhtplit 

sayısı 

Toplan 

5 
46 
2 

53 

Çocuk sayısı 4
 s 

Kız 685 
Erkek 5 272̂  

Toplan 5.957 

Hayata atılanlar 

Kız 77 
Erkek 1 518 

Toplam 1 595 

Yetiştirme yurtlarında 
görevli öğretmen sayısı 

227 

III - Yeniden açılan yetiştirmeyurtları : 
1961 malî yılında açılmak üzere, içel, Kars, Kon yo, Niğde, Tokad ve Tralbzon İllerimizde 6 yetiştirime 

yurdunun inşaatı devam etmektedir. 

IV - 1961 malî yılı bütçesine teklif edilen üöenelk : 

1960 malî yılı bütçesindeki i 961 malî yılı 'için teklif Geçen yıla nazaran 
ödenek lira olunan ödenek lira teklif fazlası lira 

6 528 537 7 221 892 693 355 

Orta öğretim 

Yurdumuzda ilkokul sayısı arttıkça bu okullardan mezun 'Olanların mühim 'bir bısmı ortaokul
lara başvurmakta ve bu hal ortaoikullarımızm da artırılmasını zaruri 'kılmaktadır. 

Ortaokulların sayısı arttikça liselere de tehacüm başlamış, dolayısiyle bu müddet zarfında lise 
sayısı da "129 a yükselmiştir. Ayrıca bunlara ilâveten 6 kolej, 19 imamı - Hatip Okulu da faaliyete 
geçirilmiş, muhtelif sebeplerle lise öğrenimi yapamamış yetişkinler için 4 vilâyet merkezimizde ak
şam 'liseleri açılmış bulunmaktadır. 

1960 - 1961 öğretim yılında yeniden 11 ortaokul açılmıştır. 'Bunlardan biri ilçede, diğerleri 
büyük'şehirlerdedir. Bu okullar aşağıda gösterilmiştir. 

' * 
1. — Adana - Feke Ortaokulu 
2. — îzmir Hacışakir Eczanesi Ortaokulu 
3. — Malatya Merkez Ortaokulu 
4. — izmir Bayraklı Ortaokulu 
5. — izmir Karşıyaka Ortaokulu " 
6. — izmit Merkez Ortaokulu 
7. —• Ordu Merkez Ortaokulu 
"8. —• istanbul Levent Kız Ortaokulu 
9. —- Erzincan Merkez Ortaokulu 

10. — Ankara Etlik Ortaokulu 
11. —• Ankara Mamak Ortaokulu > # 

Halen lHS ilce merkezi ile 862 bucak merkezinde ortaokul yoktur. Bugün için mevcut okul
lar öğretmen, bina ve ders malzemesi bakımından normal hale getirilmedikçe yeniden ortaokul 
ve lise açılması mümkün görülmemektedir. « 

. Bina ve öğretmen kifayetsizliği dolayısiyle okul açma işlerini uzun süreli bir programa bak 
lamak üzere hazırlıklara başlanmış bulunulmaktadjir. Bundan sonra okul açma işleri bu plâra 
göre yürütülecektir. s 
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Öğretmen durumu : 

Orta Öğretim Dairesine bağlı okullarda fiilen çalışan 7 332. öğretmen mevcuttur. Lise ve orta
okullarımızın Öğretmen ihtiyacı branş üzerine aşağıda gösterilmiştir. 

Edebiyat 
Felsefe 
Tarih 
Coğrafya 
Edebiyat grupu 
Matematik II . 
Tabiiye 
Fizik 
Kimva 

93 
58 
28 
16 

652 
153 
36 
89 
83 

Fen grupu 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 
Beden Eğitimi 
Resim - îş 
Müzik 
Ev - îş 

887 
246 

19 
206 
443 
491 
465 
435 

Toplam 4 400 

Bu ihtiyaç karşılanmak üzere -öğretmen yetiştiren kaynakların kuvvetlendirilmesi için gerekli 
tedbirler alınmaktadır. 

Mevcut öğretmenlerin ihtiyacı karşılıyamaması dolayısiyle açık kalan dersler asil ve hariçten 
temin edilen öğretmenler tarafından ücretle okutulmaktadır. Ders ücretlerinin karşılanması için 
her yıl bütçesine ihtiyaç nispetinde ödenek konulması hususunda teklif yapılıyorsa da, tekliflerde 
indirme yapıldığı için ihtiyacın karşılanamaması dolayısiyle malî yıl sonlarına doğru* münakale 
yolu ile ödenek teminine çalışılmakta, bu ise öğretmenlerin 2 - 3 ay ücret alamamalarına, mağduri-
yetilerine sebebiyet vermektedir. 1961 bütçesine bu maksatla 27 000 000 lira teklif yapılmış ise 
de, 20 000 000 liraya indirilmiştir, önümüzdeki yıl ücretli öğretmenlerin ücretlerinin zamanında 
ödenebilmesi için bu miktar tahsisatın 27 000 000 liraya çıkarılmasında zaruret görülmektedir. 

öğretmenlerimizin meslek içi yetişmelerini sağlamak gayesi ile geçen yıllarda girişilen çalışma
lara bu yıl da devam edilmiş, bu maksatla yurt içi ve yurt dışı Almanca, ingilizce ve Fransızca 
kursları tertip edilmiş, yurt içi kurslara 147, yurt dışı kurlara da 60 öğretmen iştirak etmiştir. , 

1961 malî yılı içinde ingilizce, Fransızca, Almanca, îş, Tarih, Coğrafya, Fizik, Filmle Fizik, 
Fizik Âletleri, Rehberlik, Meslek Dersleri, Matematik, Tabiiye, Kimya, Okul Kütüphaneciliği ve 
okul İdarecileri için çeşitli kursların açılması düşünülniektedir. 

Yapı işleri : 

7 020 sayılı kanunla 1957 yılında Bayındırlık Bakanlığına 5 sene müddetle tanınmış- bulunan 
85 000 000 liralık yetkiye göre Baymdırl,k Bakanlığı bütçesine her yıl 17 000 000 liralık ödenek 
konulması, bunun 4 yıllık tutarının 68 000 000 olması «lâzımgelirken geçen 4 sene içerisinde 
58 075 000 liralık ödenek, alınabilmiş, bu yüzden program tam olarak yürütülememiştir. 

1960 malî yılında ele alman 58 yapı işinden 23 ü 1960 yılında, 22 ,si 1961 malî yılı içinde 
ikmal edilecektir. Geriye (kalan 13 yapı işi yatırımlardan tasarruf maksadiyle terk ve tehir olun
muştur. 

1961 malî yılı bütçesinin 741 nei bölümünün Millî Eğitini Bakanlığına aiit yapı ödeneğini ihtiva 
eden 21 nci nıaddesine Bayındırlık Bakanlığınca 45 000 000 liralık ödenek teklif edilmişse de, bu 
miktar 26 000 000 liraya indirilmilştir. 1961 malî yılında ikmali gerekten 22 yapı işi ile terk ve tehir 
edilen 13 yapı işinin yürütülebilmesi için bu maddeye daiha 19 000 000 liralık ödeneğin ilâvesi, ayrı
ca büyük şehirlerdeki okuilarnmızın çok gayrinıüsaift bir şekilde çalışmakta oldukları ve artık daiha 
fazla öğrenci^alamayacak duruma gelmiş bulunmaları sebebiyle yeni okul binaları yaptırılabilmek 
üzere 20 000 000 liralık bir ödeneğin verilmesi âcil bir ihtiyaç Olarak temenniye ^ şayan görülmüş
tür. 



Öğrenci durumu : " -
4 Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip okullarına devam eden öğrenci sayısı 1950 

alman muvakkat rakamlara göre bu yıl öğrenci sayısı v 351 822 ye yükselmiştir. 
öğrenci artışı 44 981 dir. Okul ve öğrenci artışını gösterir cetvel aşağıdadır. 

1956 — 1957 1957 — 1958 1958 — 1959 195 
Okul Öğrenci Mezun Okul öğrenci Mezun Okul Öğrenci Mezun Okul ö 

Lise 94 «32 920 6 763 104 38 779 7183 114 45 408 8 007. 129 
Kolej 6 610 - — 6 863 — 6 1059 — 6 
Akşam lisesi — — — —• — — — — —• ' ' 4 
Ortaokul 646 150 889 22 865 488 179 658 26 762 508 202 520 33169 '532 
i m a m - H a t i p 17 3 020 452 17 3 781 561 19 3 570 642 19 

1959 - 1960 öğretim yılında ilkokullardan 285 850 öğrenci mezun olmuştur 
104 220 si ortaokula kaydolmuştur. 
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Derneklere yarcbjm : 

Ortaokul ve îmam :- Hatip Okulu Yaptırma Derneklerine yardım olarak bütçenin 743 ııcü 
bölümünün 10 ncu^ve 30 neu maddelerinden şimdiye kadar alınan ödeneklerin yıllarına göre miktarla-
riyle bu ödeneklerden faydalanan derneklerin sayılarını gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

Kaç derneğe verildiği 
Bütçe yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
•1954 
1955 
19İ56 
1957. 
1958 
1959 
1960 

Toplam:' 

743/10 

200 000 
150 000 
' 300 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 900 000 
1 900 000 
3 400 000 
2 400 000 
3 300 000 
5 000 000 

23 050 000 

743/30 îmam - Hatip 

—. 
— 
— 
• — 

200 000 
200 000 
200 000 
*237 000 
333 386 
333 386 
333 386 
333 386 

, 2 170 544 

—. 
— 
—. 
—. 
10 
9 
10 . 
8 
12 
10 
14 
10 

83 

Orta 

40 
40 
'69 
166 
152 
177 
151 
184 
209 
224 
250 
301 

1 963 

Yüksek öğretim 

I - Atatürk Üniversitesi : 

17 Kasım 1958 tarihinde fiilen öğrenime başlamış bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi halen 
muvakkat. binalarda faaliyetine devam etmektedir. Üniversitenin esas binalarına ait inşaat son 
iki yıl zarfında oldukga hızlanmış ise de, yapılmakta olan binaların her hangi birisinin ikmali ve hiz
mete konulması mümkün olamamıştır. İnşaatı Bayındırlık Bakanlığınca takip ve kontrol edilmekte 
olan bu binalardan 5 tanesinin önümüzdeki inşaat mevsiminde tamamlanabileceği umulmaktadır. Bu 
binaların tamamlanması halinde üniversite için kira ile temin edilen binaların boşaltılması mümkün 
olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığının 1960 bütçesi 772. (Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında ya
pılacak her türlü masraflar) faslına konulan 4500 000 liralık tahsisatla bu üniversite için 2 aded 
kamyon, 2 aded otobüs ithal edilmiş; Ziraat Fakültesi için 250 000 liralık döner sermaye tesis olun
muş; bir matbaa satınalınmak üzere teşebbüse geçilmiş ve üniversitenin diğer müteferrik masrafları 
karşılanmıştır. Bu masrafların 378 750 lirasını kira bedelleri teşkil etmektedir. 

1961 malî yılı bütçesine Atatürk Üniversitesi için konulan tahsisat yine aynı seviyeyi muhafaza 
etmektedir. Bu tahsisat ile üniversitenin câri masrafları karşılandıktan başka inşaatı tamamlana
cak binaların demirbaş ve mefruşatı temin edilecek lâboratuvar, kütütphane, matbaa, zirai işletme 
tesislerinin noksanları giderilecek ve yeni alınacak öğrencilerle mütenasiben artması tabiî bulunan 
hizmetler karşılanacaktır. Bu arada bir telefon santralinin tesisi de programa alınmış bulunmak
tadır. ' ' 

Halen Fen - Edebiyat ve Ziraat fakülteleriyle faaliyette bulunan Atatürk Üniversitesinin öğren
ci sayısı 320 dir. Tesislerinin kifayetsizliği ve öğretim personelinin tedarikinde karşılaşılan güçlük
ler bu üniversitedeki öğrenci artışını ciddî şekilde engellemektedir, üniversitenin öğretini üye ve 
yardımcısı kadrosu 306 olduğu halde bunlardan ancak 69 una tâyin yapılabilmiştir., Bu öğretim 
personelinin 59 u asistan, 5 i ek görevli öğretim üyesidir. 31 i maaşlı ve 50 si ücretli olan memur kad-
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rolarmm% ise halen 24 ü münhal bulunmaktadır. Böylelikle üniversitedeki münhal kadroların yekû
nu 261 e baliğ olmaktadır. 

Atatürk Üniversitesinin Ziraat Fakültesinde Zootekni, Zirai İşletme ve Ekonomi, Toprak Bö
lümleri, Fen - Edebiyat Fakültesinde de sadece Türk, İngiliz, Fransız, Alman Dili ve Edebiyatı 
bölümleri açılabilmiştir. Ziraat Fakültesinin diğer bölümlerinin, F,en - Edebiyat Fakültesinin de 
diğer edebiyat bölümleriyle birlikte bilhassa fen bölümlerinin açılabilmesi üniversite inşaatının 
ikmaline ve personel teminine bağlı bulunmaktadır. Bunları takiben Tıp, Veteriner ve Mühendislik 
fakültelerinin açılması bu üniversitenin kuruluş programında derpiş olunmuştur. Fakat üniversi
tenin halen tâbi bulunduğu mevzuat öğretim elemanı tedarikinde esaslı bir kolaylık bahşetmemek-
tedir. ICA programı çerçevesinde Nebraska Üniversitesinden öğretim üyesi getirtme imkânları
nın mahdut oluşu ve mukavele ile yabancı öğretim personeli teminindeki güçlükler karşısında 
yerli elemanlar için bu üniversitede vazife almayı cazip kılacak yeni tedbirlerin alınması kaçınıl
maz bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. • ' 

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, kira ile işgal edilen iki binada kjarşılaıı-
maktadır. Üniversite bünyesinde yer alan 400 kişilik modern yurt binasının 1961 inşaat mevsi
minde tamamlanması halinde öğrenciler daha rahat yaşama ve okuma imkânlarına kavuşmuş 
olacaklardır. 

Ziraat Fakültesine 1960 bütçesinden verilen döner sermaye tahsisatının büyük bir kısmı sabit 
tesislere ve ekipman ihtiyacına sraf edilmiştir. 13.961 yılı bütçesinden bu sermayeye ilâve edile
cek tahsisatın 500 000 liraya çıkarılması daha geniş bir işletme hamlesine imkân verecek ve 
40 000 dönümü aşan çiftlik arazisinin değerlendirilmesini hızlandıracaktır. 

II - Karadeniz Teknik Üniversitesi : 

6594 sayılı Kanuna göre Trabzon'da kurulacak olan Karadeniz Teknik Üniversitesinin istim
lâk muameleleri tamamlanmıştır. Arazisinin topoğrafik haritaları yaptırılmış, şehircilik proje 
müsabakası Bayındırlık Bakanlığınca sonuçlandırılmıştır. Bayındırlık Bakanlığı ile yapılan temas
lardan bu üniversiteye ait mimarî projelerin 1961 malî yılı içinde yaptırılabileceği, inşaata da 
1962 malî yılında başlanabileceği anlaşılmıştır. Fakat ilk plânda kurulması düşünülen genel bi
limler, Elektrik ve Makina Fakültelerinin öğretim elemanlarının yetiştirilmesi işi ele almniLŞ 
bulunmaktadır. Bu cümleden olarak yüksek öğrenim ve ihtisaslarını yapmak üzere 23 öğrenci 
Almanya'ya gönderilmiş; İstanbul Teknik Üniversitesinin Makina ve Elektrik Fakülteleumde 
yetiştirilecek elemanlar için de 42 burs tahsis edilmiştir, özel sektörle Devlet sektöründeki 
teknik elemanların ücretleri arasındaki büyük farklar bu burslara rağbeti azaltmaktadır. 

III - Yüksek Öğrenim Öğrenci yurtları : 

1.960 yılında İstanbul'da 6, Ankara'da 5, İzmir'de 1, Erzurum'da 1 olmak üzere ceman 13 
öğrenci yurdu bulunmasına rağmen bu yurtların ihtiyaca kâfi gelmediği, Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de 732,8 öğrenci talebenin yerine getirilemediği anlaşılmıştır. 1960 - 1961 yılı içinde Anka
ra'da 3, İstanbul'da 1, İzmir'de 1 olmak üzere 5 yurt daha açılmıştır. Bu yeni yurtlarda 480 öğ-
ıienci barınabilecektir. Son açılan yurtlar özel şahıslara ait binaların kiralanması suretiyle temin 
edilmiştir. Bu hususun dikkate alınması suretiyle Bakanlık bütçesinin 615. faslmdaki 350 000 lira
lık tahsisatın' 500 000 liraya çıkarılması zaruri görülmektedir. 

Halen yurtlarda barındırılan 5034 Öğrenci, yurt ihtiyacında bulunan öğrencilerin en çok 
üçte birini teşkil etmektedir. Bu durum karşısında yurt probleminin esaslı bir şekilde ele alın
ması ve vadeli bir program çerçevesinde gerçekleştirilmesi icabetmektedir. Son zamanlarda bu 
konuda gösterilen gayretler ümit vericidir. 
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IV - Dış memleketlerdeki öğrenci ve stajiyerler : 

Halen dış memleketlerde bulunan öğrencilerin yekûnu, 477 si resmî, 2 163 i dövizli özel, 1124 ü 
dövizsilz özel öğrenci olmak üzere 3 769 dur. Bundan başka, bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak 
üzere, 4489 sayılı Kanuna göre yabancı memleketlerde bulunan memur ve öğretmen sayısı ela 
270 tir. Bunların memleketler itibariyle dökümünü gösteren cetvel aşağıya çıkarılmıştır: 

Almanya 
Amerika 
Avusturya 
Fransa 
İsviçre 
İngiltere 
İtalya 
İsveç 
İsrail 
Holânda 
Yunanistan 
İran 
İspanya 
Tayland 
Kıbrıs 
Danimarka 

Toplam 

Resmî öğrenci 

186 
89 
4 

64 
25 -

101 
6 

'— 
—. 
2 

-—. 
—. 
—. 
— 
—. 
— • 

477 

Dövizli 

1 

2 

öğrenci 

321 
357 
162 
85 . 

148 
69 
25 
1 

— 
— 
-— 
— 
— 
— 
— . • 

— 

168 

Dövizsiz öğrenci 
# 

292^ 
575 . 
26 
63 
57 
85 
15 ' 
—. 

o o 
— m 

' 8 
—• 
—< 
— • 

— • 

— 

1 124 

Taplanı 

1 799 
1 021 

192 
. 212 

2Ö0 
255 
46 
1 
o 
o • 
2 
8 

—. 
* 

— 
—. 
—* 

3 769 

4489 sayılı Kanu
na 

1 

göre istajde 
bulunan 

92 
108 

1 
24 
11 
10 
9 

—. 
— 

9 ' 

1 
o o 

2 
1 
? 
1 

270 

Bu elemanların takip ve kontrolü New - York, Londra, Paris, Bonn ve Berlin'de bulunan 
5 öğrenci müfettişliği (Kültür- Ataşesi) tarafından temin olunmaktadır. Fakat bu teşkilâttaki 
kadro darlığı hizmetin istenilen titizlikle yürütülmesini mümkün kılmamaktadır. Bu itibarla dış * 
memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri teşkilâtının daha da genişletilmesine ihtiyaç vardır. Ay 
rica Millî Eğitim Bakanlığı hesabına, çeşitli öğrenim kollarında yetiştirilmek üzere, bu yıl 32 
öğrenci daha gönderilmesi ve bu hususu teminin 425 nci fasla 672 000 lira ilâve edilmesi uygun 
olacaktır. 

V — Kandilli Rasathanesi : 

Kandilli Rasathanesinin 1961 yılı tahsisatı 1960 yılının aynı tutulmuştur. Bu müessesede 
11 ilmî, 4 idari eleman vazifelendirilmiştir. Fakat bu elemanlar ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
müessesenin teşkilât kanunu yeniden ele alınmıştır. 

VI — uğrenci bursları : • . 
Devlet hesabına burslu okuyan öğrencilerin aylık ihtiyaçlarını 175 lira ile karşılamaları müm

kün bulunmamaktadır. Bu sebeple burs miktarının artırılması hususunda son senelerde ısrarla 
yapılan talepler bugüne kadar lâyikiyle ele alınamamıştır.-Bu sene tekrarlanan müracaatlar burs 
miktarının 300 liraya çıkarüması hususunda temerküz etmekte ise de, bu t miktarın hiç değilse 
225 liraya çıkarılması burslu öğrencilerimizin maddi sıkıntılarını oldukça hafifletebilecektir. 

Bu takdirde bütçeye ilâve olunacak külfet 2 055 000 lira civarındadır. Bunun Millî Eğitim 
Bakanlığına ait kısmı ise 96 000 liradan ibarettir. 
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; Güzel Sanatlar 

Yurtta yaygın bale gelmekte olan ilköğretim ile iktifa edilmemekte, müesseselerimizin orta 
derecede bir öğretim görmeleri şiddetle arzulanmakta ve son yıllar zarfında memleketimizde 'kül
türlü sınıfın halk eğitimi yoliyle de artması karşısında güzel sanatların önem ve mesuliyeti çoğal
maktadır. 

Güzel sanatlarla ilgili bölümlerin hemen hepsi insan oğlundaki yaratıcı zekâya dayandığı için
dir ki miletlerin hars hayatını açıklıyan medeniyet tarihine konu olmuşlardır. Toplumun yalnız 
sayılı kişilerine (sanatkârlara) Tanrı veiîgisi olan sanat yaratıcılığının asırlar boyunca meydana 
getirdiği medeniyet eserleriyle milletler tarihte lâyık oldukları yeri elde edebilmişlerdir. 

Bu itibarla yurdumuzun güzel sanat eserleriyle bezenmesi içiiı gerek bu eserleri ibda edecek 
serbest meslek sahibi elemanlara, gerek âmme sektöründe bu faaliyeti murakabe ve organize edecek 
yetkili ve bilgili personele şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir. Milletlerarası sanat münasebetlerinde 
Türk sanatı temsil ederek dünyaya tanıtan yaratıcı kabiliyette millî sanatkârların yetiştirilmesi de 
elzemdir. 

Memleket ölçüsünde fevkalâde mühim mesuliyeti deruhde etmiş olan Güzel Sanatlar Genel Mü
dürlüğüne bağlı öğretim müesseseleri arasmdaCrüzel Sanatlar Akademisi ile Ankara ve izmir 
Devlet Konservatuvarları, Riyasetieumhur Senfoni Orkestrası ve devamlı surette her yıl Anka
ra 'da açılmakta olup en az iki vilâyetimize de götürülmekte olan Devlet Resim ve Heykel Sergisi, 
İstanbul Resim ve, Heykel Müzesi ve İzmir Resim Galerisi bulunmaktadır; 

Akademi Kanunu : 

75 yılı aşan geçmişi ile mimarîden başka resim, heykel ve dekorasyon gibi plâstik sanatlar 
'alanında yurdumuzun yegâne yüksek öğretim kurumu olan Güzel Sanatlar Akademisi halen görev 
ve yetkilerini belirten ö'zel bir kanundan yoksun olarak yönetmelik ve geleneklerle idare edilmek
tedir. Güzel Sanatlar Akademisi için bir teşkilât kanun tasarısının hazırlanmakta olduğu daire
sinden öğrenilmiştir. ' 

Devlet Konservatuvarları': 

İnsan ruhu üzerinde ımüessir olan müziğin ve türlü kollariyle temsil 'sanatlarının cemiyetimizin 
mânevi kalkınmasında görevini gereği gibi yerine getirmesini sağlamak ve bir yandan konusu içi
ne giren sanat 'kollarında faaliyet gösteren ve bu kolların içtimai oluşumuzun ilgili bilim faaliyet
lerinde incelemeler yaparken bir yandan da kendilerini bu yola vakfeden gençliği sanat ve bilim
de salim anlayışa sahip Türk devriminin ülkülerine bağlı ve sağlam seciyeli sanat ve bilim adam
ları olarak yetiştirmek bu müesseselerin görevler^ meyanındadır. 

Bütçe durumu : 

Bütçe mülâhazasiyle bu müesseselerin ödeneklerini artırmak bu yıl da (mümkün olamamıştır. 
Gelecek bütçe yıllarında farklı bir artışın kabulü zaruri görülmektedir. Ancak, zaruri olan 417/30 
bölümle ilgili (R) formülünde değişiklik yapılması ve Akademinin 1961 yılı bütçesinde 500 000 
liralık bir-artış zaruri görüldüğünden : 

B. M. 

a) 422 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, içinde yüksek 'nîimarlık, resim, heykel, dekoratif sanatlar 

'bölümleri ile Türk Sanatları Tarihi Enstitüsü bulunanı bir yüksek okullar camiası olup ayrıca İs
tanbul'da bulunan Resim, Heykel Müzesi de Akademiye bağlıdır. 
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Genel giderleri yetmediği anlaşıldığından ve bilhassa teknik çalışmalarının inkişafında ve ge
reği gibi yapılmasında mutlak zaruret görülen, öğrenci harçlıkları, 'model ücretleri, her çeşit ders 
levazımatı, sergiler, itetökik gezileri, kitaplık, yayım ve sanat eserleri satmalmak, tertiplerine eD 
az 500 000 liralık tahsisat ilâvesi. 

b) (R) cetveli formülünde değişiklik : 
Yatılı tesislerin kurulması çok masraflı olacağından (R) formülünde 416 ncı bölüm için konu

lan açıklamanın «... öğrenciye ek "burs ...» ibaresinden sonra «yurt masrafları» ibaresinin eklen
mesi icabetmektedir. 

öğretmen okulları 

Üç yıldan beri merkez teşkilâtına katılmış olan öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne bağlı 
okular : Ilköğretmen okulları, eğitim enstitüleri, yüksek öğretmen okulları ve Yüksek îslâm Ens
titüsüdür. 

Halen 53 ilfeöğretmen okulu, 5 eğitim enstitüsü, 2 yüksek öğretmen okulu ve 1 Yüksek islâm Ens
titüsü vardır. 

Bu okulların 1954 - 1955, 1960 - 1961 yıllarına göre öğretmen, öğrenci ve mezun sayıları aşağıda 
gösterilmiştir. 

I - Ilköğretmen okulları: 

Seneler 

1954 - 1955 
1955 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 

1960 - 1961 

O k u 

Kız 

8 
8 
9 

14 
16 
16 
17 

1 s a y 

Erkek 

26 
32 
33 
33 
36 
36 
36 

öğretimi yılındaki son 

ı s ı 

Toplam 

34 
40 
42 
47 
52 
52 
53 

ö ğ r 
Yatılı 

16 496 
16 496 
16 496 
16 496 
17 310 
17 887 
18 927 

sınıf öğrenci sayısı 

e n c i s a 

Gündüzlü 

782 
1 133 
1 490 
2 010 

' 2 Ö25 
3 299 
4 556 

(4 468) dir. 

y ı s ı 

Toplam 

17 278 
17 629 
17 986 
18 506 
19 835 
21 186 
23 483 

öğretmen 

sayısı 

731 
754 
790 
810 

• 810 
873. 
888 

Mezun 

sayısı 

3 494 
3 148 
2 800 
2 796 
3 009 
3 276 

— 

II - Eğitim enstitüleri: 

Seneler 

1954 - 1955 
1955 - 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 

Okul " 
sayısı 

3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 

Ö ğ r 
Kız 

227 
314 
406 
415 
493 
535 

• 625 

e n e i s a y ı s ı 
Erkek 

544 
617 
815 
802 
738 

1 212 
1 424 

Toplam 

771 
931 

1 221 
1 217 
1 231 
1 747 
2 049 

öğretmen 
sayısı 

150 
162 
183 
208 
208 
232 
235 

Mezun 
sayısı 

265 
334 
619 
729 
445 
764 
— 

1960 - 1961 öğretim yılındaki son sınıf öğrenci sayısı (877) dir. 
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III - Yüksek öğretmen 

deneler 

1954 - 1955 
1955 . 1956 
1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 

okulları : 

Okul 
»ayısı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

Ö ğ r e n c i s a y ı s ı öğretmen 
Kız Erkek Toplam sayısı 

134 
201 

161 
262 

64 
65 
75 
83 
94 

295 
463 

. 
— 
— 
— 
— 
23 
42 

Mezun 
sayısı 

7 
4 
4 
8 

14 
24 

1960 - 1961 öğretim yılındaki son sınıf öğrenci sayısı (27) dir. 

Not : İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunda üniversite Öğretim üyelerinden istifade edilmektedir. 
Bu öğretmen sayısı yalnız Ankara Yüksek öğretmen Okulu hazırlık sınıfı öğretmen sayısıdır. 

(8 asil, 34 ikinci görevli.) 

IV - Yüksek îslâm Enstitüsü : 

Okul 
Seneler sayısı 

1959 - 1960 
1960 - 1961 

1 
1 

Ö ğ r e n c i s a y ı s ı 
Yatılı Gündüzlü Toplam 

75 5 80 
106 65 168 

Öğretmen 
sayısı 

6 
16 

Mezun 
sayısı 

— 

öğretmen yetiştirme işi 'bugün için memleketimizin başta gelen bir dâvası olmuştur. Devrim 
Hükümetinin millî eğitime verdiği mümtaz mevki yıllardan beri bekliyen İlköğretim Kanununun 
gerçekleşmesi «Öğretmen» konusunun önemini bir kat daha artırmıştır. İlköğretim Kanununa 
paralel bir öğretmen yetiştirme plânı olmazsa ilköğretim seferberliği gayesine nasıl ulaşabilir? 
Halem 5 000 öğretmen açığı bulunan orta dereceli okullarımızın gittikçe artan öğretmen ihtiyacı nasıl 
karşılanacak? Bütün bunlara cevap vermek, esaslı tedbirleıy almak mecburiyetini ortaya çıkarmak
tadır. 

Bu meyanda, Merkezde öğretmenleri îş Başında Yetiştirme Bürosu kurulmuş, ICA ile iş birliği 
yapılarak faaliyete geçirilmiştir. 

Bütün ilk, orta, lise, •meslekî ve teknik öğretim öğretmenlerinin meslekte yetiştirilmeleri ile 
ilgili bütün kursları ve toplantıları idare edecek olan bu büro ilk. i§ olarak, (bilhassa .yedek subay 
Öğretmenlere hitabedecek bir bülten çıkartmak ve ayrıca «Radyo ile öğretim» ihdası düşünül
mekte olduğu öğrenilmiştir. 

A) İlköğretmen okulları : 
önümüzdeki on yıl içinde, mecburî ilköğretim çağında bulunan çocuk sayısı bir milyon artarak 

5 milyona ulaşacaktır. Halen 1 520 000 ilkokul yaşındaki çocuk okul ve öğretmen yokluğu yü
zünden ilköğretimden mahram kalmaktadır. 

Halen ilköğretim bölümünde çalışan ilkokul öğretmenlerinin sayısı 50 bin civarındadır. (10 
bin yedek subay öğretmen bu sayıya dâhil değildir.) Önümüzdeki .10 yıl içinde, öğretmen yetiş
tirmenin genel ilkesi, mevcut 1,5 ve yeniden artacak 1 milyon, yani 2,5 milyon çocuğun okutul
ması çaresini bulmak olacaktır. 
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Faaliyette bulunan 53 öğretmen okulunda 18 927 yatılı, 4 556 gündüzlü olarak 23 483 öğrenci 
vardır. 3 ve 6 sınıflı olan bu okullardan«10 yıl zarfında 45 bin ilkokul öğretmeni çıkarılabilecek
tir. (Yıllık ortalama mezun sayısı 4 500 dür.) 10 yıllık ihtiyaç 75 bin olduğuna göre her yıl 7 500 
öğreitmen yetiştirmesi gerekmektedir. Bu sonucu elde edebilmek için, 'mevcut öğrenci ve mezun
lar sayısını % 50 nispetinde artırmak lâzımdır. 

Bunun için 1960 - 1961 yılında Antakya'da bir kız öğretmen okulu, faaliyete geçirilmiştir, önü
müzdeki ders yılında Mersin, Emirdağ ve Demirci'de askerî Okullardan devralınacak binalarda 
ve Çanakkale'nin Kirazlı mevkiinde birer öğretmen okulu daha açılacak ve mevcutlar genişletile
cektir. Ayrıca imkân bulunduğu takdirde, Güney - Doğuda bir öğretmen okulu ile 3 hazırlık oku
lunun açılması düşünülmelktedir. 

İlköğretim dâvası aynı zamanda TEMEL EĞİTİM dâvası olarak ele alınabilir. 
Memleketimizde okuyup yazma bilmiyen büyük kütleyi okur-yazar hale getirmek, halkın ya

şayış seviyesini yükseltmek için de, ilkokullara ve büyük ölçüde halkı, köyleri kalkındıracak öğ
retmenlere ihtiyaç vardır. 

Bunun önemini takdir eden «Devrim Hükümeti» yılların yarattığı boşluğu kapatmak üzere 
10 000 yedek subay adayını öğretmenlik saflarına almıştır. Açık o kadar büyük ki, öğretmen 
bulmak için bâzı geçici tedbirlere başvurmak zaruri bulunmaktadır. 

Bu meyanda; »dışardan öğretmen okullarını bitirme imtihanlarını teşvik etmek, müsait yerler
de akşam okulları açmak çareleri de mevcuttur. Fakat, esaslı tedbir öğretmen okullarına fazla 
öğrenci almaktır. 

öğretmen okullarının fazla öğrenci alacak şekilde genişletilmeleri ve yeni okulların açılabil
mesi bakımından yapılması zaruri görülen inşaat ve arazi istimlâki için 1961 de 21 050 000 lira, 
1962 de 12 100 000 lira ve 1963 te de 3 500 000 lira olmak üzere üç yılda 36 650 000 liraya ihti
yaç bulunmaktadır. 

B) Yüksek öğretmen okulları : 

Biri İstanbul'da, biri de Ankara'da olmak üzere iki Yüksek öğretmen Okulu vardır. Bun
larda halen (463) öğrenci okumaktadır. Bunun 116 sı Ankara Yüksek öğretmen Okulu hazır
lık snnıfı öğrencisidir. 

Üç sene içinde bu sayının 1 400 e çıkarılması gerekmektedir. 
Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü için (Karşılıklı yardım fonundan temin 

olunan ve şimdilik 8 milyon lirası serbest bırakılan para ile) 20 milyon lira keşif bedeli bina ve 
tesislere ait projenin tatbikine başlanılmıştır. Bu proje tamamlanıncaya kadar Atatürk Lisesine 
ek olarak yapılmakta olan binada öğretime devam edilecektir. Bu binanın ikmali için de 1 000 000 
liraya ihtiyaç vardır. İstanbul Yüksek öğretmen Okulunun 400 mevcutlu müstakil bir okul haline 
getirilmesi için arsa temini ile inşaata başlanması gerekmektedir. 

O) Yüksek îslâm Enstitüsü : 

Halen İstanbul'da bir ilkokul binasında faaliyette bulunan Yüksek İslâm Enstitüsünün bu gün
kü öğrenci sayısı (168) dir. Bu okula Balmumcu Çiftliğinin tahsisi için teşebbüse geçildiği, 
üç yıl içinde öğrenci sayısının 400 e çıkarılacağı, bakanlık ilgililerinden öğrenilmiştir. 

D) Eğitim enstitüleri : ^ » y ^ ' M ! * ^ ^ ; - : . - • v 

Her yıl orta öğretim çağındaki öğrenci sayısında vukua gelen 50 000 artışı karşılamak ve mev
cut 5 000 açığı kapatmak için 12 yıllık bir ortaokul ve lise öğretmeni yetiştirme plânı hazırlan
mıştır. 

Bu plân tatbik edilirse 12 yılda 30 000 orra dereceli okul öğretmeni yetiştirilmiş olacaktır. 
Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve izmir'deki 5 enstitüde (2 049) öğrenci vardır. Orta 

dereceli okulların öğretmen ihtiyacı karşısında bu enstitülerdeki öğrenci sayısını (2 049) dan (5 250) 
ye çıkarmak icabetmektedir. 
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Bunun için de ımevcut eğitim enstitülerini genişletmek ve 1961 - 1962 ders yılında Erzurum'da 
yeni bir enstitü açmak ihtiyacındayız. Ayrıca Diyarbakır, Adana ve Konya'da da ileride birer eği
tim enstitüsü açılması plâna alınmıştır. Bu plânın gerçekleşmesi için 1961 de 15 500 000, 1962 de 
16 000 000 ve 1963 te 6 500 000 milyon olmak üzere 3 yılda 38 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Eğitim enstitülerinin müfredat programları ve yönetmelikleri Millî Eğitim Şûrasına sunul
mak üzere yeni baştan ele alınacaktır. 

Orta dereceli okulların öğretmen boşluğunu doldurmak üzere geçici tedbirlere başvurmak zo
runda kalınmış ve bu maksatla : 

a) Ortaokul öğretmen muavinliğine ve, 
b) Eğitim enstitülerini dışardan bitirme imtihanlarına, girecekler için yaz ve gece kursları açıl

ması üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca, 1 yıllık kursa dayanan «B Seksiyonları» nın faaliyete geçi
rilmesi, «yaz okulları» ihdası ile orta dereceli okul öğretmeni yetiştirme konularının incelenmekte 
olduğu öğrenilmiştir. 

Meslekî ve teknik Öğretim 

Meslekî Eğitim Bakanlığının meslekî ve teknik öğretim alanındaki çalışmaları memleketimizin 
sınai, iktisadi ve sosyal alanlarda kaydettiği inkişafa paralel olarak gelişmektedir. 

Her gün hizmette giren her yeni bir endüstri müessesesi veya iktisadi işletmenin lüzum duydu
ğu her kademeden kalifiye elemanların yetiştirilmesi, müstahsil durumda olanlara gece öğretimi 
yoliyle bilgiler verilerek iş hayatında daha üst kademelere ulaşabilmelerini sağlamak için akşam 
tedrisatı yapan okulların ve kursların sayısının artırılması, köylü kadın ve erkek vatandaşlara 
kurslar vasıtasiyle sanat öğretmek konuları; Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığının başlıca 
vazifelerini teşkil etmektedir. 

Meslekî ve Teknik öğretim Okul ve kurslarına halkımız büyük bir ilgi göstermektedir. Bununla 
beraber müesseselerin halihazır bina ve atelyeleri daha çok sayıda öğrenci kabul etmesine müsail 
durumda bulunmadığından son yıllarda erkek sanat okullarına devam etmek istiyen ortaokul me
zunlarının hepsi, okullara kabul edilmekle beraber, ilkokul mezunları arasında seçme imtihanı açmak 
mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 

Nitekim 1960 - 1961 ders yılı için erkek sanat okullarına girmek arzusunda bulunan öğrenciler
den ancak % 66 sı okullara alınabilmiştir. 

Süratle gelişmekte bulunan iktisadi ve sınai müesseselere eleman yetiştirme gayesiyle imkân 
nispetinde yeni okullar ve yeni meslek şubeleri ihdas edilmiş ve bilhassa mevcut bina ve teçhizat
tan faydalanmak suretiyle akşam öğretimi yapan okulların sayılarının artırılması üzerinde önemle 
durulmuştur. 

1955 - 1956 öğretim yılında Erkek Teknik, Kız Teknik ve Ticaret öğretim okullarının sayısı 355 
ve bu okullara devam eden öğrenci miktarı da 87 986 idi. Son beş yıl içinde çeşitli meslekler üze
rine öğretim yapmakta bulunan bu okulların bir kısmına müracaat eden öğrencilerin hepsi kabul 
etmek imkânı bulunamamış olmasına rağmen yeniden alman tedbirler neticesinde öğrenci sayısı
nın yükseltilmesi temin edilmiştir. Son yıllar içinde Meslekî ve Teknik öğretim okullarının sayı-
siyle, devam eden öğrenci miktarının artış seyri aşağıda gösterilmiştir. 

Okul Devam eden 
öğretim yılı sayısı öğrenci sayısı 

1955 — 1956 355 87 986 
1956 — 1957 363 94 952 
1957 — 1958 380 102 294 
1958 — 1959 484 109 288 
1959 — 1960 559 119 361 
1960 — 1961 560 128 995 
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Gündüz ve gece öğretim yapan bu okulların dışında yetişlkin kadın ve erkek vatandaşlara bir 

sanat öğretmek gayesiyle Halk Eğitimi Meslek Kurslarının artırılması üzerinde önemle duruldu
ğu Öğrenilmiştir. 

Köylü vatandaşların kendilerine lüzumlu olan alet ve eşyalarını yapabilecek seviyede öğretim 
yapan gezici kadın ve erkek kurslariyle şehir ve kasabalarımızda vatandaşların herhangi bir 
meslek sahibi olmaları veya bir meslekte ilerliyebilmeleri için tertibedilen çeşitli sanat, ticaret ve 
ev kadınlığı kursları halkımız tarafından büyük rağbet görmekte ve bu çeşit kursların tertibinde 
mahalli ihtiyaçlar daima gözönünde bulundurulduğundan, ticaret ve sanayi odaları ile endüstri 
müesseseleri ve diğer teşekküller ile işbirliği yapılmakta ve bu müesseselerden yardım temin 
edilmektedir. 

1955 - 1956 öğretim yılında 'köylü kadın ve erkeklere sanat öğreten kursların sayısı 829, de
vam edenlerin miktarı da 17 633 iken son beş yıl içinde yeni kurslar açmak suretiyle, 1960 - 1961 
öğretim yılmda bunların sayısı 918 e çıkarılmış ve öğrenci sayısı da (1959 - 1960 öğretim yılı 
sonunda) 19 012 ye yükselmiştir. Köylü vatandaşlarımız için çok faydalı olduğuna kani bulundu
ğumuz bu kurslarda vazife görecek öğretmenlere ait kadroların tükenmiş olması dolayısiyle önü
müzdeki yıllarda kadro temin edildiği takdirde, ye niden kurslar açılması imkân dâhiline girecektir. Üç. 
senedenberi mahrumiyet bölgelerinde feda'kârane çalışan kurs öğretmenlerinin kadrosuzluk yüzün
den terfileri yapılamamıştır. Yeniden açılacak kurslar ve mevcut kursların terfi edemiyen öğret
menleri içni kadro tahsisine zaruret bjulunduğugörülmüştür. 

Okulların bünyeleri içinde mevcut tesisattan faydalanılarak tertip edilen yetişkinlere mahsus 
çeşitli meslek kursları sayısı 1955 - 1956 öğretim yılında 128 ve devam edenlerin miktarı 4423 
iken son beş yıl içinde çeşitli mevzular üzerinde 113 kurs tertip edilmiş ve 1404 vatandaş bu kurs
lardan faydalanmıştır. 

Halen birçok müesseseler gerek bina ve gerekse teçhizat bakımından natamam olup 'kifayetsiz 
durumda bulunmaktadır. 

Bakanlıkça 1961 malî yılı içinde yeni müessese].er açılmasından ziyade mevcut müesseselerin 
her yönden takviye edilmesi cihetine gidilecektir. 

Öğretmen durumu : 
Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamak maksa-

diyle mevcut kız ve erkek teimik öğretmen okullarının öğrenci kadroları genişletilecektir. 
Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurslarında halen 5 699 öğretmen bulunmaktadır. Kız tek

nik öğretim okulları için 587, ticaret öğretim okulları için 119, erkek teknik öğretim okullar için 
de 1 212, olmak üzere ceman 1 032 meslek dersi ve atelye, 886 genel bilgi dersi öğretmenine ih
tiyaç vardır. Bu okulların öğretmen noksanı yönünden eksiklerinin tamamlanması için bir plân 
dâhilinde bu işin halline tevessül edilmesi zaruridir. 

Bina ve teçhizat durumu : 

Meslekî ve teknik öğretim okullarının öğrenci sayısında büyük bir artış kaydedilmekle be-
daber, buna muvazi olarak okul ve atelye binaları ile lâboratuvar, makina ve tesisatın da bu nis
pette artırılması zaruri görülmektedir. Bu ihtiyaçların temini için 1961 yılı bütçesine mevcut öde
neklere ilâveten, 419/30 fasıl ve maddesine daha 6 283 500 liraya ihtiyaç duyulmakta ise de 
halen inşaasma başlanmış bir kısım okulların ikmali ile mukaveleye bağlanmış bulunan bina ve 
zaruri makina ve diğer tesisatın temin edilebilmesi için hiç olmazsa 761/20 fasıl ve maddelerine 
en az 2 540 000 liranın ilâvesi zaruri görülmektedir. 

Birçok okullar maili inhidam durumunda olup halen boşaltılma cihetine gidilerek çok fena 
durumlarla namüsait binalarda tedrisatlarına devam etmektedirler. Bir kısım okullar da tamirat 
yapılmadığı cihetle daha fena duruma düşmekte ve daha büyük tamiratı gerektirmektedir. Bu 
bakımdan 701/10 fasıl ve maddesinden 3 000 000 liraya daha ihtiyaç vardır. 
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Meslekî ve teknik öğretimin inkişafı ile ilgili 5642 sayılı Kanunla alman tahsisat hitam bul-
muştur. Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığınca yeniden on yıllık munzam tahsisat alına
bilmesi için bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

Meslekî ve teknik öğretim müesseselerinin 1955 - 1956 ders yılı ile 1960 - 1961 ders yılındaki 
durumlarını gösterir mukayeseli bir cetvel aşağıdadır. 

Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığına bağlı okulkr 

Okulun adı 
1955 - 1956 

Okul S. öğren. S. Mezun S. Okul S 

İstanbul Teknik Okulu 
İstanbul Akşam Tek. Okulu 
Zonguldak Maden Tek. Okulu 
Erkek Teknik öğretmen Okulu 
Gündüzlü Tekniker Okulu 
Akşam Tekniker Okulu 
Kimya Sanat Enstitüsü 
Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu 
Motor - Sanat Enstitüsü 
Mensucat Sanat Enstitüsü 
Matbaacılık Okulu 
Erkek Orta Terzilik Okulu 
Erkek San. Enstitüleri ve Er. 
Orta Sanat Okulu 
Yapı Enstitüsü ve Orta Yapı 
Akşam Terzilik Okulu 
Akşam Erkek Sanat Okulu 
İş Okulu 
Muhtelif Gayeli Ortaokul 
Pratik Sanat Okulu 
E^zığ-üzmanlık Sı atfı 

990 

122' 
293 
325 
299 
100 

142 

145 

6 
57 

166 

19 

54 

1 
1 

80 
6 
1 
6 

r-l 

3 
# 
* 

66 
92 

29 188 
1 861 

42 
868 
139 
973 
162 
20 

18 
37 

1 918 
247 
12 
117 
17 
4 
17 
28 

1960 -
S. öğrer 

1 1 
1 
1 
2 
2 ' 
22 4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

89 . 32 
9 2' 
1 
87 
2 

1961 
t. S. M 

158 
297 
185 
595 
167 
103 
86 
225 
246 
83 
86 
107 

609 
759 
47 
470 
987 

/##\ 
ez un S-

108 
83 
261 
89 
— 
S8 
40 
15 
40 

5 900 
667 
12 

. 161 
105 

TOPLAM 11 35 682 2 862 225 44 209 7 499 



30 — 1 

Okul adı 

Kız Teknik öğretmen okulu 
Sekreterlik Okulu 
Olgunlaşma Enstitüsü 
Kız Ens. ve Kız. Or. San. Okulu 
Akşam Kız Sanat Okulu 

Toplam 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Ticaret Yüksek öğretmen Okulu 
Ticaret Lisesi ve Orta Ticaret Okulu 
Ticaret Şubeleri 
Akşam Ticaret Lisesi 

Toplam 

Genel toplam 
Kurslar : 
Gezici ve sabit köy kursu (Erkek) 
Gezici köy kadınları kursu 
Halk eğitimi kursları 

Kurslar toplamı 

ttillî Eğlı 

Okul S. 

1 
— 

1 
81 

134 

217 

3 
1 

22 
* 
1 

27 

355 

247 
582 
128 

957 

tim Bakan ılığı 

1955 - 1956 

öğren. S. 

312 
— 

330 
10 634 
29 582 

40 858 

3 750 
23 

7 464 
147 
62 

11 446 

87 986 

4 201 
13 432 
•4 423 

22 056 

Mezun S. 

90 
__. 
__ 

1 463 
— 

1 553 

291 
— 

647 
12 
— 

950 

5 365 

3 259 
— 
— 

3 259 

— 247 
1960 - 1961 

Okul S. 

1 
5 
4 

102 
183 

295 

4 
1 

26 
__ 

9 

40 

560 

264 
654 
241 

1 159 

öğren. S. 

588 
198 
659 

22 638 
38 350 

62 433 

10 464 
104 

10 929 
— 

856 

22 353 

128 995 

4 106 
15 895 

5 827 

25 828 

Mezun 
S. (••) 

91 
37 
— 

2 492 
7 133 

9 733 

762 
28 

1 050 
__ 
87 

1 927 

19 159 

— 
— 
— 

— 

Dış Münasebetler 

I - Kültür anlaşmaları : 

Kültür anlaşmamız bulunan memleketler şunlardır : 
Irak, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Fransa, Pakistan, ispanya, İngiltere, Çin, Federal Almanya, 

Belçika, Norveç, Libya, İran, Afganistan, Lübnan, Amerika, 
Kültür anlaşmamız olan memleketlerle profesör, öğrenci mübadelesi ve diğer kültürel münase

betler, Anlaşmalar gereğince kurulmuş bulunan Karma Kültür Komisyonlarının her yıl yaptıkları 
toplantılarda tesbit edilerek faaliyet plânlarına bağlanır. 

Bu cümleden olarak 1961 malî yılı içinde yurt dışında İtalya, İngiltere ve lüzum görüldüğü 
takdirde Pakistan ve Çin Karma Kültür Komisyonları toplantılara bahis konusu memleketlerde 
yapılacaktır. Almanya, Fransız, Irak ve lüzum görüldüğü -takdirde .anlaşmamız bulunanı diğer mem
leketler karma komisyoniları toplantıları ise memleketimizde yapılacaktır. 

Her memleketle yapılan kültür faaliyetleri., kültür anlaşmalarına uygun olarak Karma Kültür Ko
misyonlarınca önceden teslbit edilen plânilara göre yürütülmektedir. 

II - Burs işleri : 

Kültür anlaşmaları çerçevesi içinde ve diğer anlaşmalarla 1960 yılında muhtelif milletlerarası 
teşekkülle yabancı Hükümet ve müesseselerden ceman 600 burs sağlanmış ve tevzi edilmiştir. 1961 
yılında bu bursların en ehil elemanlara tevzii için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Dairesi burs 
tevzii işini bursun konularına göre kuracağı jürilere yaptıracaktır. Bu jürilerde Dışişleri Bakardı-
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ğı ile Bakanlığımız ve bursu veren müessese veya Hükümet temsilcisi, bulunacaktır. 1961 yılında 
yabancı memleketlerce memleketimize tahsis edilen bursların sayılarının artırılacağı ümidedilmek-
tedir. 

Kültür anlaşmaları çerçevesinde ve diğer anlaşmalarla mütekabiliyet esasına göre 1961 malî yılı 
içinde memleketimizce yabancı memleketlere verilecek burslar aşağıda belirtilmiştir. 

6 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Holândalı, 5 İtalyan, 2 Fransız, 2 ingiliz, 1 İspanyol, 1 Danimarkalı, 
1 Çinli, 2 Hindistanlı, 20 Iraklı, 2 iranlı, 4 Pakistanlı, 1 Amerikalı, 1 isveçli (yekûnj 50) öğrenciye; 

Yine 1961 malî yılı içerisinde Hükümetimiz himayesine alınmak suretiyle ve karşılıksız olarak 
76 Kıbrıslı, 66 Batı - Trakyalı, 26 Libyalî, 2 Iraklı, 12 iranlı, 2 Türkistanlı, 4 Ürdünlü, 3 Suriyeli, 
1 Koreli, 2 Endonezyalı, 10 Afganlı, 1 Finlandiyalı, 7 Rodoslu, 1 Mırıslı, 5 Vesayet altındaki ülke
ler, 2 Filistinli muhacir (yekûn 220) öğlenciye burs verilecektir. 

Ayrıca 18 Libyalı öğrenci memleketimiz Sanat, Yapı Enstitüleri ile Devlet Konservatuvarında 
parasız yatılı olarak okutulacaktır ve kendilerine her ay 50 lira harçlık verilecektir. 

Bu suretle 1961 malî yılı içerisinde 288 yabancı uyruklu öğrenciye Hükümetimizce burs veril
mesi sağlanmış olacaktır. 

. Halk Eğitimi 

Çeşitli alanlarda farklı seviyelerdeki fert ve toplumlara hitabeden halk eğitimi faaliyetleri 27 
Mayıs Devriminden bu yana memleket çapında ele alınmış bulunmaktadır. Bu alanda yapılmakta 
olan işleri dağınıklıktan kurtarmak, devamlı ve programlı bir şekilde yürütmek, memleket ölçü
sünde yaygınlaştırmak, mevcut imkânlarımızı daha verimli bir iş birliği halinde kullanmak mak-
sadiyle Millî Eğitim Bakanlığında bir «Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü» kurulmuştur. 

Memleketimizin sosyal, kültürel ve ekonomik bünyesinin icaplarına göre kurulmakta olan halk 
eğitimi teşkilâtı, Devletle halkın i,ş birliğini sağlıyacak surette gelişmektedir. Nitekim, ümmilikle 
mücadelede bu mânada geliştirilmekte olan anlayışın neticesi olarak geçen 10 yıl içinde 23 000 -
35 000 i aşmıyan okuma - yazma, temel bilgi kursları şu anda memleketimizin her köşesinde açıl
mıştır. Bugüne kadar alman bilgiye göre 35 ilimizde faaliyette bulunan 4 987 halk dershanesine 
kadın, erkek 122 827 vatandaş devam etmektedir. Diğer illerdeki halk dershaneleriyle, açılmasına 
devam olunan yeni dershanelere devam edenler toplamının 250 000 i aşacağı kuvvetle umulmak
tadır. 

Yurt ölçüsünde ve büyük bir hızla gelişmekte olan halk dershanelerinin ve bunlara devam eden
lerin önümüzdeki yılda bugünkünün birkaç misli "artacağı tabiîdir. Bu hususa ait tedbirler şimdi
den ele alınmış halk eğitimi teşkilâtının en küçük köylerimize kadar yayılıp işler hale getirilmesi
ne başlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan halk okuma odalarının halen açılmış bulunan sıayıları artırılmakta ve halkın 
(seviyesine uygun, kitaplarla bu odaların zenginleştirilmesi tedbirleri alınmaktadır. 

Ayrıca mevcut eski halk evleri binalarında ve kira ile sağlanmışı bulunan binalarda faaliyette 
olan 25 halk eğitimi merkezinin önümüzdeki yıllarda bütün il merkezlerinde açılması için imkân
lar araştırılmaktadır. 

Millî eğitim seferberliğinin halk eğitimi yönünden hızlandırılması ve devamlılığının sağlan
ması için bir taraftan teşkilâtlanır ve faaliyet çeşitleri artırılırken, bilhassa okuma - yazmayı 
yeni öğrenen veya öğrenmiş bulunan yetişkin halkımızın muhteva bakımından olduğu kadar, 
rlenk, şekil ve ifade bakımlarından da seviyeye uygun yayınlarla beslenmesine fazlasiyle lüzum 
ve zaruret vardır. Bu meyanda yetişkinler için bir alfabe hazırlanmış olup bastırılmak üzere
dir. ilgili bakanlıklarla da gereken iş birliği yapılarak ihtiyaçlara uygun halk yayınlarının de
vamlı surette yapılması hususu plânlaştırılmaktadır. 

Yukarda sayılan faaliyet çeşitlerinden başka 'halkımızın kültürel, ekonomik, sosyal alanlarda 
gelişmesini sağlıyacak çeşitli halk eğitimi çalışmaları üzeninde önemle durulacağı, bu hususta di-



3Û — Millî Eğitim Bakanlığı _ 249 _ 

ger bakanlıklarla, resmî ve özel kurumlarla, dernek ve teşekküllerle ve aynı zamanda halkla da 
sıkı ve devamlı iş birliği yapılacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Milletçe kalkınmamızın ilk şartlarından birini teşkil eden bütün bu halk eğitimi çalışmala
rında bünyemizin özellikleri, yapılacak işlerin çokluğu ve çeşitliliği, dünya milletlerinin süratle 
gelişmekte ve yeni yaşayış şartlarına intibakın zorlaşmakta olduğu dikkate alınarak, Devleti
mizin lüzumlu yatırımları ve rehberliği yapması suretiyle ön plânda yer alması gerekmektedir. 

Bu müspet ve yapıcı görüşün tabiî neticesi olarak, 1960 yılı bütçesiyle verilen 620 000 lira
ya mukabil 1961 yılı bütçesine bu maksat için 320 000 lira konulmuştur. 

Eski eserler ve müzeler 

Umum Müdürlük olarak merkez teşkilâtı içerisinde faaliyette bulunan Eskü Ederler ve Müze
ler Teşkilâtı : 

1. 1960 yılında yeniden 9 müzeyi ziyarete açmış ve bu suretle müzeler adedi 45 e baliğ olmuş
tur. Bunun 24 ü müdürlük ve 21 i de memurluk kadrolariyle idare olunmaktadır. Ayrıca 12 aded 
de depo bulunmaktadır. 

2. 1961 yılında Ankara'da Mahmutpaşa Bedesteni, Büyük Millet Meclisi Müzesi, Manisa'da 
Muradiye Medresesi ve îmaret binası, Niğde'de Akmedrese, Çanakkale deposu tamir ve restore 
edilerek ziyarete açılacaktır. Urfa'da da bir müze binası yapımı için faaliyete geçildiği öğrenil
miş bulunmaktadır. 

3. 1961 bütçe teklifi ile mevcut müzelerin ve yeniden açılacak müzelerin onarımı için 
2 800 000 ve yapılacak istimlâkler için 2 500 000 lira ödenek istenmesine mukabil 300 000 lira 
noksanı ile 5 000 000 lira Ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

4. Topkapı Sarayı Müzesi tamiratı için ise ayrıca 776 ncı bölüme 1 000 000 lira ödenek ko
nulması teklif edilmiştir. 

5. Mevcut ödenek tekliflerinin ihtiyaca yeter olduğu mütalâa edilmektedir. 

Kütüpaneler 

1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kütüpanelerin 1960 mali yılı bütçesine bağlı 421/11 nci 
bölümüne mevzu ödenek 1 125 000 liradır. 

2. 1961 de yapılması düşünülen işler şunlardır : 
a) Mevcut 6 bölge cilt atelyesine ilâveten Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir veya Afyon'da 3 

yeni cilt atelyesi kurulması, 
b) Elemanları İtalya'da yetiştirilen bir pataloji servisinin Süleymaniye Umumi Kütüpane-

sinde kurulmak üzere alet ve makinalarmm yabancı memleketlerden getirilmesi, 
c) Süleymaniye Kütüpanesinde yazma kitapların sanat ölçülerine göre her türlü ilmî ve sa

nat araştırmalarına imkân verecek bir müzesinin kurulması, 
ç) Binaları belediye, Evkaf ve vilâyetlerce sağlanan 50 kadar şehir ve kasabada birer Halk 

Kütüpanesi açılması, gezici köy iare servislerinin çoğaltılması, 
d) Halkın, kütüpanelerden gereği gibi istifadesini sağlamak üzere tesis ve demirbaşının ik

mal edilmesi, 
e) Kütüpaneci yetiştirmek üzere çocuk, okul ve halk kütüphaneciliği kursları açılması, 
f) İstanbul Süleymaniye Kütüpanesi mikrofilm arşivi tesislerinin yaptırılması, 
Yapılacak işlere göre 1961 malî yılı bütçesine mevzu 1 125 000 lira bu faaliyetlere imkân 

veremiyecek ve kütüpaneler 1961 programı uygu! anamıyacaktır. 
Bu it'Übarla 421 -11 bölümünün 375 000 lira ilâvesiyle en az 1 500 000 liraya yükseltil

mesi zaruridir. 
4. 1961 programının tahakkuk eMiriDmesi ve 50 yerde yeniden halk kütüpanelerinin faali

yete geçirilebilmesi için Temsilciler Meclisinde tetkikte bulunan kütüpaneler ilâve kadro kanun 
tasarısının bir an önce kanunlaşmasına ihtiyaç vardır. 
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Yayım işleri 

Yayım Müdürlüğü, Bakanlığın merkez teşkilât daireleriyle daimî temas halinde olup, İni da
irelerin ve bu dairelere bağlı okul ve 'kurumların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakta, Millî Eğitim 
Basımevi ve Devleit Kitapları Döner Sermayesi Müdürlükleriyle Basma Yazı ve Resimleri Derle
me müdürlüklerinin işlerini takip ve kontrol etmektedir. 

5429 sayılı Kanunla serbest ibasıma (bırakılmış olan okul ders kitaplarının inceleme işi hariç, 
inceleme ile ilgilbi bütün işleri, kâğıt ve kaplık temini ve tahsisi, bu kitapların basılmasından ve 
memlekete ihtiyaç nispetinde dağıtılmalarına kadar bütün hareketleri bu müdürlük tarafından 
takip ve kontrol edilmektedir. Bu sayede okul ders kitapları bulunamaması artık şikâyet konusu 
olmaktan çıkmış bulunmaktadır. 

Yayım Müdürlüğünün Türk kültürünün yayılması maksadiyle yaptığı hizmetler d'e memnuni
yet verici bulunmaktadır. Dünyanın hemen hemen her tarafı ile temas halinde bulunmakta, resmî ve 
hususi yayınlarımızı, kültürümüzü tanıtmak ve yaymak anıaciyle yabancı ilim adamlarına, üniver
sitelere ve kitaplıklara yollamaktadır. 

Başta orta dereceli okullarımızın basılı ders araçları «harita ve levhalar» inin memleketimiz
de hazırlanma'sı ve basılması işi ön plânda üzerinde çalışılmakta olan konulardan 'biridir. Bu ara
da Harita Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılması temin edilmiş ve 1961 yılı çalışma plânına bu 
husus alınmış bulunmaktadır. Uzun bir zamana ihtiyaç hissettirecek bu plân talhakku'k ettiği tak
dirde o zaman bütün okullarımızın basılı ders araçlarının memleketimizde yapılması imkân dâhi
lime girmiş olacak, diğer taraftan da çok büyük döviz tasarrufu temin edilmiş bulunacaktır. Bu 
işin bir an evvel tahakkuk etmesi şayanı temennidir. 

Ayrıca ordumuzda tatbik edilmekte olan okuma - yazma eğitimi ve öğretimi konusunda yapı
lan çalışmaları ve bu maksatla basılan kitapları burada memnuniyetle kaydetmek isterim. 

1935 yılında 2527 sayılı Kanunla kurulmuş olan Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlü
ğünün, bugünkü ihtiyaçlara uygun şekilde yeni baştan düzenlenmesi için Yayım Müdürlüğünce 
hazırlanmış olan kanun tasarısı bakanlıkta incelenmektedir. Bu kanunun bir an evvel çıkarılması 
ve tatbik sahasına konulması lüzumlu görülmektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığının çalışmalarında çok mühim bir rolü bulunan Millî Eğitim Basımevi 
1927 yılında 968 sayılı Kanunla sağlanan ve 1951 yılma kadar bütçe kanunları ile yapılan yardım
larla bugün 1 124 314 lira 41 kuruş gibi çok küçük bir döner sermayeye sahip bulunmaktadır. 
Bu müessesenin bugün yapmakla mükellef bulunduğu işler dikkate alınacak olursa normal işleri
ni dahi yapması çok güçtür. Bu müessesenin gelişmesine ve modern makinalarla takviye edilme
sine imkân verilmesi muhakkak lüzumlu ve zaruri bulunmaktadır. Bunun için bir yandan Yayım 
Müdürlüğüne bütçelerle bu imkânın verilmesi ve bir yandan da Millî Eğitim Bakanlığının başka 
başka yollardan bu müessesenin gelişmesini sağlamasının ön plânda göz önünde bulundurması gerek
tiği kanaatindeyim. 

1960 malî yılı içinde yapılan işler: 

Yayım Müdürlüğü, başta orta dereceli okullar gelmek üzere bütçe imkân nispetinde ilkokulla
ra da çeşitli kitap ve basılı ders aracı yardımı yapmaktadır. Bu müdürlükçe hazırlanan bir plâna 
göre doğu illerimizden başlanmak suretiyle önce yeni açılan okullar ön plâna alınmak üzere kitap 
bakımından takviye edilmiş, harita ve levha gibi ihtiyaçları imkân nispetinde karşılanmış bulun
maktadır. Kitap tevzii işi normal bir dağıtım sistemine bağlanmış olup aksamadan devamı da sağ
lanmıştır. Bu suretle orta dereceli okullarımızın kitaplıkları devamlı şekilde takviye edilmektedir. 

Kitap dağıtım programı aynı şekilde genel ve çocuk kitaplıklariyle kaza merkezlerinde kurul
masına başlanan meslek iare kitaplıkları için de uygulanmaktadır. 

Bunlar dışında ilkokullardan vâki olan kitap ve basılı ders araçları istekleri de imkân nispe
tinde karşılanmaktadır. ( 
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Ayrıca Yedek Subay Öğretmen olarak vazife alan gençlere eğitim ve öğretim çalışmalarında 
yardımcı olmak maksadiyle bulundukları okullara ve kendilerine başta İlköğretim Müfredat Prog
ramı ve Yönetmeliğinin gönderilmiş olduğunu, ayrıca yayınlanmakta olan İlköğretim Dergisinin bü
tün köy okullarına birer nüsha gönderilmek üzere şimdilik baskı miktarının 25 000 nüshaya çıka
rıldığını, bu okullara meslekle ilgili kitap ve broşürleı gönderilmek üzere gerekli bütün tertiplerin 
alındığını, müşahade etmiş bulunuyorum. 

Yayım Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı içinde 777 orta dereceli, 363 kütüphane, 124 çocuk kü
tüphanesi, 588 meslek iare kitaplığına ve çeşitli yerlere yaptığı kitap ve ders aracı dağıtımının 
tutarlarını gösterir bir cetvel aşağıya alınmıştır'. 

ödeneğin harcandığı işler' 

l. 

2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

Orta, lise ve öğretmen okullariyle eğitim ens
titülerine 
Bu yıl faaliyete geçen ilkokullara 
Meslek iare kütüphanelerine 
Kültür kervanına 
Umumi kütüphanelere 
Çocuk kütüphaneleri no 
Millî Eğitim müdürlüklerine (Her dereceli 
okullar için program ve yönetmelik) 
Derneklere 
Batı - Trakya'ya 
Kıbrıs'a 
Türk kültürünün yayılması maksadiyle ya
bancı memleketlere 

Yekûn 

Harcanan para 
Lira 

604 453 
80 000 
93 
33 
21 

1 

23 
10 
5 

70 

30 

975 

502 
148 
865 
675 

300 
145 
991 
140 

925 

131 

K. 

30 

07 
70 
77 
90 

60 
45 
80 

64 

23 

Türk kültürünün yayılması maksadiyle yapılan çalışmaların başında Kıbrıs'taki Türk okulla
riyle Kıbrıs'taki Türkler gelmekte, bunu Batı - Trakya takibetmektedir. Toplu yapılan bu hizmetin 
dışında (Irak, Pakistan, Hindistan, Avusturalya v. s.) de bulunan ilim ada.mlariyle üniversitelerin 
ve bâzı büyük kitaplıkların yer aldığı görülmüştür. 

1950 yılma kadar bütün okul ders kitapları tek kitap halinde Bakanlıkça yayınlanmakta idi. 
1950 tarihinde yayınlanan 5429 sayılı Kanun hükümlerine uyularak Bakanlık ders kitaplarını 
parti parti serbest basıma bırakmış, bulunmaktadır. Halen Bakanlık elinde ilkokul alfabe, okuma 
1, 2, 3, 4, 5 ve birinci, ikinci, üçüncü yıl kitap lariyle 4 ve 5 nci sınıf din dersleri kitapları kal
mıştır. 

Bunlara ilâve olarak öğretmen yetiştiren müesseselerin ders kitapları Bakanlıkça yazdırılmış ve 
bastırılmıştır. 

Ayrıca, yıllarca kitapsız öğretim yapan meslek okullarımızın ders kitapları da Bakanlıkça 
hazırlatılmakta ve Yayım Müdürlüğünce bastırılarak satışa arz edilmektedir. 

1959 - 1960 öğretim yılında Bakanlıkça dere kitabı olarak 74 eser 'basılmıştır. Bu kitapların 
baskı sayısının 4 782 000 nüsha olduğu anlaşılmıştır. 1960 - 1961 yılı ihtiyacı için de Bakanlığın 
95 ders kitabından 5 328 000 nüsha basmış olduğu görülmektedir. Bu değişiklik kitap ihtiyacın
dan, mevcut kitapların yeniden basılmasından ileri gelmektedir. Teknik okullarımızın ders ki-
talbı sayısı günden güne artmaktadır, önümüzdeki yıllarda, bu miktar daha da fazla olacak •de
mektir. 

Okul ders kitapları dışında Bakanlığın yayım faaliyeti arasında klâsikler, öğretmen meslek ki
tapları, telif tiyatro eserleri, konservatuvar serisi, Türk kültür eserleri, bilim eserleri, halk kitap-
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lan, ansiklopediler, çeşitli konuları ihtiva eden broşürler, program ve yönetmelikler ve dergiler 
bulunmaktadır. Bunlar hazırlanış zamanlarına göre yayınlanmakta ve miktarları da değişmektedir. 

1959 yılı içerisinde okul ders kitapları dışında Bakanlıkça 46 çeşit eserin yayınlandığı, bunla
rın baskı miktarlarının 222 000 nüsha olduğu, 1960 yılında ise 45 esenden 346 000 nüsha basıl
dığı görülmüştür. 

Bunların yanı'başmda Ordumuzda Temel Okuma - Yazma eğitimi ve öğretimi için hazırlanan 14 
kitaptan şimdilik ilki tanesi 4 renkli olmak üzere 958 000 nüsha kitap basılmış ve birliklere tevzi 
edilmiştir. Bu kitaplar Ordumuzdaki çalışmalar için her yıl basılacaktır. Ayrıca bu ders kitapları
na ilâve olarak çeşitli .konuları ihtiva etmek üzere hazırlanmış ve hazırlanmakta olan 100 kitabın 
her birinden 120 000 nüsha basılacaktır ki, bunların da yıllık baskı tutarı 12 000 000 nüsha ola
caktır. 

Böylece ordumuz için bakanlık her yıl 12 958 000 kitap basma vazifesini üzerine almış olacak
tır. Yeni çalışmalarla bu miktarın daha da yükselmesi mümkün görülmektedir. 

Ayrıca bakanlığın halen yayınlamakta olduğu Tebliğler Dergisi, İlköğretim, Tercüme, Tarih 
vesikaları, Etnografya ve Arkeoloji dergilerinden de yılda ortalama 1 697 000 nüsha basılmakta 
olduğu da anlaşılmaktadır. 

Böylece Bakanlık Yayım Müdürlüğünün ordumuz için hazırlanan henüz daha baskı işine ge
çilmemiş olan 100 kitap hariç 1959 yılında 7 959 000, 1960 yılında ise 8 329 000 kitap, broşür 
ve dergi yayınladığı görülmektedir. 

27 Mayıs İnkılâbından sonra ele alınmış olan Eğitim ve öğretim Seferberliği dolayısiyle ha
len yapılmakta olan işlerin en az birkaç misli daha artacağına şüphemiz bulunmamaktadır. Bu iti
barla Yayım Müdürlüğünün idaresinde bulunan Millî Eğitim Basımevinin süratle ilerdeki işleri 
yapabilecek hale getirilmek üzere takviye edilmesini zaruri görmekteyim. 

Hususi şahıs ve müesseseler tarafından yayınlanan ve usulü dairesinde bakanlığa gönderilen 
çeşitli konulardaki kitaplar Talim ve Terbiye Dairesince teker teker gözden.geçirilmiş ve uygun 
görülenlerden çıkışlarına yardım ve bu alandaki çalışmaları teşvik maksadiyle bir miktar satın-
alınmış ve Tebliğler Dergisi yoliyle ilgililere tavsiye edilmiştir. Bu suretle 1959 yılında 295 kitap 
satınalınmış ve kitaplara 152 129 lira 45 kuruş verilmiştir. Yine aynı yıl 44 dergiye abone olu-
nulmuş ve bunlara da 58 058 lira 38 kuruş sarf edilmişti]4. 

1960 yılında ise 180 090 lira 30 kuruş verilmek suretiyle 366 çeşit kitap alınmış ve 51 dergiye 
60 000 lira abone parası ödenmiştir. 

Satınalman kitaplarla abone olunan dergiler orta dereceli okul kitaplariyle genel kitaplık
lara dağıtılmak suretiyle bu kitaplıkların gelişmeleri do sağlanmış bulunmaktadır. 

Bakanlık Yayın Müdürlüğünün yıllık çalışmaları ve yaptığı işler imkânın müsaadesi nispetin
de incelenerek tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yayım Müdürlüğünün çalışmalarını kolaylaştırmak ve iş gücünü artırmak maksadiyle ilk ted-
bir olarak 451 nci bölümün 10 ncu maddesine konulan ödeneğin sarf yerlerini gösteren (E) cet
veline, rasyonel çalışmayı tahakkuk ettirmek ve hizmetleri zamanında, aksamadan yapabilmek 
için icabında ve usulü dairesinde 'hu ödenekle her türlü baskı makina ve aletlerin de alınabile
ceği hususunda bir kayıt konulmasına lüzum hissedilmiş bulunmaktadır. 

451 nci bölümün 40 nci maddesine konulan ödenek ile de Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Müdürlüğünün gereği gibi çalışabilmesini mümkün kılmak üzere «Derleme M'üdürlüğünün her 
türlü masrafları bu tertipten ödenir» kaydının ilâvesine, 

451 ncü bölümün 10 ncu maddesindeki ödenekle de icabında Türk, İslâm ansiklopedileriyle 
tercüme bürolarında çalışan hizmetlilerin giyim ve kuşamlarının, bu tertipten karşılanabileceğine 
dair bir hüküm konulmasına, 

lüzum hissedilmiş bulunmaktadır. 
Saygı ile takdim olunur. 

Adnan Başer 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderler v 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

• 11 Merkez memurları maaşı 4 195 600 5 286 600 5 286 600 
12 Vilâyetler memurları maaşı 501 447 600 684 592 000 684 592 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 000 1 000 1 000 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 74 000 74 000 74 000 

Bölüm toplamı 505 718 200 689 953 600 689 953 600 

202 tTcretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 870 000 1 124 900 1 124 900 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 27 974 400 32 534 400 32 534 400 
30 Eğitmenler ücreti 7 418 400 8 268 400 8 268 400 

Bölüm toplamı 36 262 800 41 927 700 41 927 700 

203 
11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

134 900 

3 004 475 

2 400 

3 505 075 

2 400 

3 505 075 

Bölüm toplamı 3 139 375 3 507 475 3 507 475 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 6 833 564 6 944 564 6 944 564 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 75 000 75 000 

Tl -• BaHlka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 8 700 000 9 291 000 9 291 000 

21 Merkez memurları doğum yar-. 
dimi * 11 000 11 000 11 000 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 2 000 000 2 000 000 5 000 000 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı " 20 000 20 000 20 000 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 160 000 200 000 200 000 

40 Yakacak zammı 1000 000 1250 000 1250 000 
Bölüm toplamı 11 941 000 12 847 000 12 847 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 50 000 50 000 50 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D? fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 35 272 169 47 498 843 47 498 843 

210 Temsil tahsisatı 4 200 8 400 8 400 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler . 860 100 860 100 860 100 

217 Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 

10 222 ye 4644 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek ek görev taz-
minatl'ai'i, ilköğretim müdürle
ri-ile ilkokul müdürleri ye mü
dür yardımcılarına ve tek öğ-
re'tmetnli okulların Öğretmenle
rine verilecek makam tazmi
natı 7 74Ö 585 25 804 585 25 804 585 
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B. M. 

219 

ödeneğin çeşidi 

20 Askerlik dersleri öğretmenle
rinin ücretleri 

30 Meslekî ve teknik okullar öğ
retmenlerinin ders, ekz-ersiz ve 
şeflik ücretleri 

40 Ders ücretleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

82 600 

1.3 000 000 
15 000 000 

82 600 82 600 

17 000 000 17 000 000 
20 000 000 20 000 000 

Bölüm toplamı 35 832 185 62 887 185 62 887 185 

İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri üyeleri tazminatı 523 200 

ikinci kısım toplamı 636 436 793 

523 200 523 200 

867 008 067 867 008 067 

301 

302 

303 
304 

Üçüncü kısmı - Yönetim 
giderleri 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderle 
Aydınlatma 
Isıtma 

eri 

Bölüm toplamı 

Vilayetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş • 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Basılı kâğıt ve 
Posta, telgraf 
ve giderleri 
Merkez posta ̂  
leri 

Bölüm toplamı 

ı defterler 
ve telefon ücret 

ve telgraf ücret-

16 500 
5 000 

22 750 
45 000 
25 000 
35 000 

149 250 

68 000 
10 000 
22 500 
21 625 
22 500 

110 000 

254 625 

320 000 

225 000 

16 500 
5 000 

22 750 
45 000 
35 000 
35 000 

159 250 

68 000 
10 000 
22 500 
21 625 
22 500 

110 000 

254 625 

320 000 

225 000 

16 500 
5 000 

22 750 
45 000 
35 000 
35 000 

159 250 

68 000 
10 000 
22 500 
21 625 
22 500 

110 000 

254 625 

320 000 

225 000 
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B. 

\ 

305 

306 

M. 

12 

21 
22 

11 
12 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon giderleri' 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

500 000 
280 000 
82 000 

1 087 000 

585 000 
821 108 

1 406 108 

35 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 000 
280 000 
90 000 

1 095 000 

585 000 
1 200 000 

1 785 000 

35 000 

500 000 
280 000 

90 000 

1 095 000 

585 000 
1 200 000 

1 785 000 

35 000 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 2 037 500 2 250 000 2 250 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 965 000 965 000 965 000 
30 Müfettişler harcırahı 4 575 000 5 675 000 5 675 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 190 000 190 000 190 000 
50 Ecnebi uzman, öğretmen ve 

hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin harcırah ve başka 
masrafları 1 456 500 1 356 500 1 356 500 

70 Gezici başöğretmenlerin taz
minatları ^ 390 000 290 000 290 000 

Bölüm toplamı 9 614 000 10 726 500 10 726 500 

308 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

50 000 
800 000 

850 000 

60 000 
1 100 000 

1 160 000 

60 000 
1 100 000 

1 160 000 

309 Taşıt giderleri 
11 Bakajüık otomobili işletme gi

derleri " 4 000 4 000 4 000 
12 Bakanlık otomobili onarma gi-

derleji % 000 2 000 2 000 
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31 

32 

310 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
92 

ödeneğin çeşidi 

* Vilâyetler taşıtlaıı işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtlaıı onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma* 
Isıtma ~ 
Haberleşme 
Kira bedeli 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

100 000 

100 000 

206 000 

22 400 
16 000 
16 000 
32 000 
9 600 
4 800 

41 600 
89 600 

224 000 
60 000 

516 000 

14 437 983 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

125 000 

120 000 

251 000 

22 400 
16 000 
16 000 
32 000 
9-600 
4 800 

41 000 
89 600 

112 000 
60 000 . 

404 000 

16 190 375 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

125 000 

120 000 

251 000 

22 400 
16 000 
16 000 
32 000 
9 600 
4 800 

41 000 
89 600 

112 000 
60 000 

404 000 

16 190 375 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 40 000 40 000 20 000 
408 5805 sayılı Kanun gereğince 

Anıtlar Yüksek Kurulu üyele
rine Verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 

415 Müzeler ve anıtlar giderleri 
417 Yüksek okullar genel giderleri 

10 Yüksek öğretmen Okulu gi
derleri 

20 Eğitim enstitüleri giderleri 
30 Ankara ve İzmir Devlet Kon-

servatııvarı 
40 Yüksek İslâm enstitüleri ge

nel masrafları 

30 000 
4 650 000 

1 144 000 
4 342 695 

975 700 

626 000 

7 088 395 

30 000 
5 000 000 

2 282 700 
4 665 400 

1 063 100 

833 500 

8 844 700 

30 000 
5 000 000 

2 282 700 
4 665 400 

' 1 063 100 

833 500 

8 844 700 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

— « - • •• " i » 

418 Lise, ortaokul ve îmam - Ha
tip okulları genel giderleri 

10 Lise ve ortaokullar genel gi- , 
sn- 5 400 000 5 750 000 5 750 000 

20 îmam - Ha'tip okulları genel 
giderleri " 440 000 440 000 440 000 

Bölüm toplamı 5 840 000 6 190 000 6 190 000 

419 Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın genel giderleri . 

10 İktisadi, ve Ticari İlimler Aka
demileri genel giderleri 900 000 975 000 975 000 

20 Teknik ve Teknik Öğretmen 
okulları giderleri* 5 862 500 6 438 250 6 438 250 

30 Ticaret ve di Şer meslek okul
ları ve enstitüleri çMerler. 17 580 000 19 513 000 19 513 000 

Bölüm toplamı 24 342 500 26 926 250 26 926 250 

420 İlk öğretmen okulları umumi 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar \ 

10 İlk öğretmen okulları genel gi
derleri 37 245 750 41763 130 41763 130 

20 İlk öğretmen okulları mezun
larının donatım giderleri 296 000 352 000 352 000 

- 30 Uygulama bahçeleri tesis ve 
tanzim giderleri i ile çalışma 
vasıta bedelleri /• ' 75 000 75 000 75 000 

40 Yatılı ilkokullar genel gider
leri 3 565 995 5 000 000 5 000 000 

Bölüm toplamı 41 182 745 47 190 130 47 190 130 

421 Kütüpaneler giderleri 
11 Kütiipanöler genel giderleri 1 125 000 1 125 000 1 500 000 
12' Bakanlık Kütüpanesi gideri 10 000 10 000 10 000 
13 Okul kütüpaneleıri genel gi

derleri 125 000 125 000 125 000 
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B. 

422 

M. 

14 

ödeneğin çeşidi 

Millî Kütüpane genel giderleri 

Bölüm toplamı 

Güzel Sanatlar Akademisi 
genel giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

600 000 

1 860 000 

645 000 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

600 000 

1 860 000 

671 058 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

600 000 

2 235 000 

1 000 000 
423 Cumhur Başkanlığı Senfoni 

Orkestrası genel giderleri 220 000 231 200 231 200 
424 İstanbul Kandilli Rasathanesi 

genel giderleri 163 000 163 000 163 000 
425 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
- . 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 
Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Eğitim » 
Bayındırlık » 
Sanayi » 
Çalışma » 
Ticaret » 
îmalr ve îskân Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Kanunları gereğine© ecnebi 
memleketlere gönderilecek fev
kalâde sanat istidatlı çocukla
rın her' çeşit giderleri 
Aylık ve1 sair istihkakları yol
lama giderleri 

Fasıl yekûnu 

-

27 200 
54 400 

707 200 
129 600 

1 
% 1 

0 
0 
0 
0 

282" 823 

10 000 

1 211 225 

1 
436 400 
959 400 
129 600 

1 
1 • 

.100 000 
100 000 
100 000 
75 000 

* 

386 465 

10 000 

2 296 868 

1 
200 000 
959 400 
129 600 

1 
. ı 100 000 

100 000 
100 000 
75 000 

386 465 

10 000 

2 060 468 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
genel giderleri 1 326 057 1 724 500 1 724 500 

428 Kamp giderleri 50 000 . 50 000 50 000 
429 Aklen ve ruhan geri kalmış ço

cukların eğitimi için genel gi
derler 200 000 200 000 200 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri- V 

lecek burslar 299 300 299 300 299 300 
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B. M. 

451 
11 
30 
40 

ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Yayın giderleri 
İnceleme gidenleri 
Derleme giderleri' 

Bölüm toplamı 

1960 
yıH 

ödeneği 
Lira 

2 500 000 
40 000 
20 000 

2 560 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 500 000 
40 000 
20 000 

2 560 000 

2 500 000 
40 000 
20 000 

2 560 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit giderleri 416 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 688 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 100 000 

30 Fulbright Kültür Anlaşması 
giderleri 5 000 

40 Kültür münasebetleri genel" 
giderleri 866 500 

50 Türkiye'de toplanacak kongre-
ve konferansların her çeşit 
giderleri 80 000 

316 000 

60 000 

316 000 

688 000 688 000 

100 000 100 000 

1 1 

966 500 966 500 

60 000 

Bölüm.toplamı 1 739 500 1 814 501 1 814 501 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
genel giderleri 

458 Fuar ve sergi giderleri 
10 Yurt içinde ve dışında açılacak 

resim ve hevkel sergilerinin 
her çeşit giderleri 

20 îzmir Fuarında açılacak eği
tim paviyonunun her türlü gi
derleri 

1 153 605 1 355 360 1 355 360 

25 000 

9 500 

25 000 

9-500 

25 000 

9 500 

Bölüm toplamı 34 500 34 500 34 500 
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1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

476 Kurs giderleri 
10 Kurslar genel giderleri 450 000 550 000 550 000 
20 Meslekî ve teknik kurslar 2 835 700 3 235 700 3 235 700 

Bölüm toplamı 3 285 700 3 785 700 3 785 700 

477 Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit giderleri 30 000 30 000 30 000 

478 Okul beslenme işleri ve eğiti
mi ile ilgili genel giderler 3000000 5 120 000 5 120 000 

Dördüncü kısım toplamı 101 367 527 116 733 067 117 180 609 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıllar borçlan 33 000 33 000 33 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yılları borçları 
20 1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım • Yardımlar 

601 

180 000 
10 000 

190 000 

223 000 

180 000 
10 000 

190 000 

223 000 

180 000 
10 000 

190 000 

223 000 

Devletin üzerine aldığı gider
ler 

10 Parasız yatılı talebenin pansi
yon ücretleri ile başka gider-
lerii 

20 Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 

1 990 524 

128 750 

1 990 524 

128 750 

* 

% 1 990 524 
. 

128 750 

Bölüm toplamı 2 119 274 2 119 274 2 119 274 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

602 Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 

.605 Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumları ile gençlik 
teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 
612 UNESCO Türkiye Millî Ko

misyonuna yardım 
10 Genel giderleır için yardım 
30 Milletlerarası Tiyatro Ensti

tüsü (ITI) Türkiye Millî Ko
misyonuna yardım 

40 Milletlerarası Müzeler Konse
yi (ICOM) Türkiye Millî Ko
misyonuna yardım 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

100 000 

60 000 

70 000 
11 700 000 

185 000 

15 000 

15 000 

1961 yılı îçiıl 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

100 000 

60 000 

70 000 
14 700 000 

225 000 

15 000 

15 000 

100 000 

60 000 

70 000 
14 700 000 

285 000 

15 000 

15 000 

Bölüm toplamı 215 000 265 000 265 000 

613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür hizmetlerinde kul
lanılacak olanlarla halk dersa-
nelerinin ve okuma odalarının 
her türlü masraflarını karşıla
mak maksadiyle vilâyet ve ka
zalara yardım 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardım 

615 5375 sayılı Kanuna göre açıl
mış ve açılacak olan yüksek 
öğrenim öğrenci yurtları Ve 
aşevlerine yardım 

616 7117 sayılı Kanuna göre ilko
kul öğretmenleri İçtimai Yar
dım Sandığına yardım 

627 000 

6 528 537 

200 000 

100 000 

3 200 000 

7 221 892 

350 000 

100 000 

3 200 000 

5 780 000 

350 000 

100 000 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

- 2 6 â -
1961 yüı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesine yardım 
Millî Eğitim Bakanlığı memur 
ve müstahdemlerine öğle ye
mekleri için yardım 
Amerikan Ker Teşkilâtı tara
fından yapılan ilâve gıda yar
dımı dolayısiyle Türkiye'de 
yapacakları her türlü giderler 
karşılığı olarak Merkez Ban
kasındaki Ker'in fon hesabına 
yardım 

19 000000 24000000 24 000000 

0 116 325 116 325 

5Q0 000 500 000 

Bölüm toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı • 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 
• 

Yatırımlar 

40 719 811 

12 000 
636 436 793 
14 437 983 

101 367 527 
223 000 

40 719 -811 

793 197 114 

52 802 491 

12 000 
867 008 067 
16 190 375 

116 733 067 
223 000 

52 802 491 

1052 969 000 

51 360 599 

12 000 
867 008 067 
16 190 375 

117 180 609 
223 000 

51 360 599 

1051974650 

T. '- Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı-
lar. 
Devlet malı binaların onanını 4 722 000 4 722 000 4 722 000 
Devletçe intifa edilen hükmi 
şahsiyeti haiz olanlara ait bi
naların onarımı 400 000 400 000. 400 000 

Bölüm toplamı 5 122 000 5 122 000 5 122 000 

Lise ve ortaokulların dersha
ne, yatakhane, mutfak ve has
tanelere ilişkin her türlü mal
zemelerin döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri onarımı 200 000 200 000 200 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

731 İstimlâk ve satmalına gider
leri 1 900 000 1 750 000 1 750 000 

742 222 sayılı Kanun gereğince 
köy, kasaba ve şehirlerdeki ilk
öğretim kurumlarının ve öğ
retmen evlerinin yapımı, tadil, 
esaslı onarımı, her türlü ilk te
sis ve okul eşyası ve ders alet
leri giderleri ile arsa ve arazi 
istimlâk giderleri karşılığı 
(222 sayılı Kanunun 69 ncu 
maddesi gereğince bu miktar
dan Millî Eğitim Bakanlığının 
tesbit edeceği meblâğı Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesine ak
tarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.) 110 000 000 209 700 000 209 700 000 

743 Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk Tarafından yaptırılan 
okul binaları için müteşebbis 
derneklere yardım 

10 Ortaokul binası .yaptıran mü
teşebbis derneklere yardım 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

20 Şehir ve kasabalarda ilkokul 
binası yaptıran müteşebbis 
derneklere yardım 6 000 000 5 350 000 5 350 000 

30 İmam - Hatip okulları binası 
yaptıran müteşebbis dernekle
re yardım 333 386 333 000 333 000 

40 Teknik öğretimle ilgili okullar 
yaptıran müteşebbis dernekle
re yardım 0 0 1 

Bölüm toplamı 11 333 386 10 683 000 10 683 001 

751 Lise ve ortaokullar için satm-
alınacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak Ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri giderleri 3 712 500 4 000 000 4 000 000 

761 Yeni tesisler 
10 5375 sayılı Kanuna göre açıl

mış ve açılacak olan yurt ve 
aşevlerinin tesis giderleri 300 000 450 000 450 000 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hıüikıimetçc Komisyonca 

istenen kabul eJilen 
Lira Lira 

Meslekî ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutlarının genişle
tilmesine dair olan 4304 sayılı 
Kanuna ek 5642 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak gidenler 
ile 7475 sayılı Kanuna göre 
teknik okulları inşaat gider
leri 10 460 000 8 040 000 8 040 000 

Bölüm toplamı 10 760 000 8 490 000 8 490 000 

I I - Sermaye tahsisleri 
Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkında^ yapılacak her 
türlü giderler 5000000 4 500000 4500000 
Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
döner sermayesi 25 000 25 000 25 000 
Karadeniz Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkında yapı- -
lacak her türlü giderler 950 000 950 OtfD 950 000 
İstanbul Topkapı Sarayı Mü
zesi tamir ve restorasyonu 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar ' - ' 
Millî Eğitim Bakanlığı (Bayın- -
dirlik .bütçesine nakledilecek
tir) 0 .800 000 0 

Yatırımlar toplamı 150 002 886 247 220 000 246 420 001 

*-
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Rapor 
6 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi tarafımdan tetkik edildi : 

1. — Bugünkü kuruluş şeklini, 1939 senesinde tedvin edilen 3611 sayılı kanunla bulan Bayındır
lık Bakanlığı demiryolu; denizyolu karayolu münakalesi için lüzumlu tesisleri yapmak, su kaynak
larından istifade ve bunların zararlarını önleyici tesisleri inşa etmek, eğitim, öğretim, sağlık ve sair 
âmme tesislerini'meydana getirmekle vazifeli kılınmıştır. Bu kanun, o zamanın şart ve ihiyaçlarma uy
gun bir görüşle Bayındırlık Bakanlığını lüzumlu salâhiyet ve kadro ile teçhiz etmiş ve bu suretle 
Bakanlığın esas bünyesi içinde : 

—• Demiryollar ve Limanlar inşaat Reisliği, 
— Yapı ve İmar işleri Reisliği, 
—• Şose ve Köprüler Reisliği, 
— Su işleri Reisliği, 

bu tatbikatla vazifeli kılınmıştır. 
Zamanla gelişen ihtiyaç ve vazifeler ve bu vazifeleri bütün memleket sathına yayılması, bu 

dairelerin tabiî gelişmelerini tevlit etmiş ve bunun neticesi olarak hususî kanunlariyle evvelâ Şose 
ve köprüler Risliği, Karayolları Umum Müdürlüğü olarak ve sonra Su işleri Reisliği, Devlet Su 
işleri Umum Müdürlüğü olarak yeni vazife ve selâhiyetlerle teçhiz edilmiştir. 

Hava münakalesinin gelişmesi ve bunun yanında askerî hava (NATO) Meydanları inşaatı ve 
bunların ihtiyacı olan yakıtın nakli ve muhafazası mevzularının ortaya çıkması ve bu vazifelerin 
muhtelif kanunlarla Bayındırlık Bakanlığına tevdii, Bakcnlık bünyesi içinde (Hava Meydanları ve 
Akaryaıkıt Tesisleri inşaat Reisliği) adı altında bir dairenin vücut bulmasına -sebep olmuştur. 

3611 sayılı (Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât ve Vazife Kanunu), tedvin edildiği 1939 senesinden 
itibaren geçen 22 sene zarfında artan iş hacmi ve çeşidi, hizmetlerin yayılması, iş kalite ve 
standartlarının yükselmesi muvacehesinde Bakanlık bünyesinde kalan teşkilât için kifayetsiz bir 
hale gelmiştir.. 

Filhakika bu ihtiyacın neticesi olarak bir kaç seneden beri Bayındırlık Bakanlığınca yapılan 
araştırma ve çalışmalar yeni bir vazife ve salâhiyet kanunu hazırlaması istikametinde gelişmiş ve 
bu yolda yapılan çalışmalar bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

Bakanlıkça hazırlanmakta ve son şeklini almakta bulunan kanun tasarısı bu müessesede yeni 
bir anlayış ve çalışma sistemi ortaya getirmeyi istihdaf etmektedir. Bu tasarının biran evvel ka
nunlaşması Bakanlığı mâruz kaldığı birçok zorluk ve imkânsızlıklardan kurtaracaktır. 

2. — 1961 bütçe tasarısının tetkiki vesilesiyle mühim bir mevzu olarak Bayındırlık Bakanlığı
nın döviz ihtiyaçlarına da temas etmekte fayda mütalâa edilmiştir. 

Bakanlık bütçesine konan tahsisatın hemen daima belirli bir nispeti dış ödemeleri gerektirmek
tedir. Bütçenin programlı olarak tahakkuku bu dış ödemelerin de programa bağlanmasına müte
vakkıftır. Böyle bir usul, yani bir döviz bütçesi mevcut olmadığından Bayındırlık bütçesinin ta
hakkuku Bakanlığın elinde olmayan tesadüflere bağlıdır. 

Memleketimizin döviz ihtiyaçları malûm olmakla beraber bu mevzuda yapılabilecek tavsiye, Ba
yındırlık Bakanlığının döviz ihtiyacının malî sene başında tesbiti, bu ihtiyacın ve miktarının ne 
zamanlar karşılanacağının Maliye Bakanlığınca tâyini şeklinde olmalıdır. Her ne kadar bu, tah
sis edilecek döviz miktarını değiştirmiyecekse de, miktar ve tahsis zamanının Bayındırlık Bakanlı
ğınca bilinmesi, iş programlarının buna göre yapılmasına, gerekirse tadilât yapılmasına ve bu 
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yüzden meydana gelecek beklemelerin bertaraf edilmesiyle yatırım müddetlerinin kısalması ve 
yatırım neticelerinin daha kısa zamanda istihsaline imkân verecektir. 

3. — Arzında fayda mülâhaza edilen diğer bir husus da, memleketin ihtisas değerlerinden âzami 
istifade teminidir. Teknik «leman kadrosu ihtiyaçlara nazaran gayrı müsait hir vaziyette bulunan 
memleketimizde, Bakanlık teşkilâtı dışında mevcut ihtisas kadrolarından da isifade edilmesi, bil
hassa araştırma mevzuunda Bayındırlık Bakanlığına geniş imkânlar sağlayacaktır. 

Yapılmakta bulunan yatırımlarda ucuzlatıcı tedbir olarak malzeme, iş analizi, plânlama esas 
lan mevzuunda yapılacak mahdut araştırmaların milyonlar mertebesinde tasarruf temin edeceği 
ifade edebilir. 

Memleket imkânlarının tümünden faydalanmak maksadiyle ve bilhassa Bayındırlık Bakanlığı 
mensubu olmıyan kıymetli mütehassısların kısmi mesaillerinden hususi mukaveleler akti ile istifadeyi 
temin etmek üzere (R) formülünde gerekli tadilâtın yapılması zaruri görülmektedir. 

(R) formülü düzeltilmiş şekli ile eklidir. 
4. — Aşağıdaki hususa da nazarı dikkati çekmeyi faydalı bulmaktayım : 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Reisliğinee ele alman yapılar, inşaatı mütaakıp ilgili daire 

ve bakanlıklara devredilmektedir. Bu yapıların balkım ve onarımı mal sahibi olan müesseselerce kıs- , 
men ele alınmakta ve bu hizmet dairelerin malî imkânları ve bu mevzudaki görüş ve anlayışlarına 
göre ifa edilmektedir. Bu tutuma göre elde edilecek neticenin farklı olacağı tabiîdir ve müşahede
ler de bu yoldadır. 

Bu hizmeti tevihidetmek ve bu suretle yapıların sitandart şartlar içinde muhafazasını temin et
mek üzere Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin Yapı işleri ve esaslı onarımlar (741) bölümünde (ba
kım ve onarım )adı altında bir madde açılması ve diğer dairelerce temin edilecek tahsisatın bura
ya aktarılmasını teminen 1 lira konması teklif edilmiş ise de bu görüş ve ilgili madde Maliye Ba
kanlığınca reddedilmiştirv 

Tetkikatıma göre Bayındırlık Bakanlığının bütün memlekt sathına yayılmış bulunan teşkilâtı 
ile bu hizmeti ifa etmesi maliyet, kalite, müddet ve devamlı kontrol bakımından daha iyi netice 
istihsaline imkân verecektir. Bu sebeple Bakanlık teklifi veçhile 1 lira vaz'ı suretiyle (bakım ve ona
rım işleri) için bir madde açılması uygun olacaktır. 

(R) formülünün değiştirilmesi lüzumlu maddelerinin değişik şekli 

Bölüm 741. — Yapı işleri ve «saslı onarmalar : 
3. Emaneten yaptırılacak işlerle, proje, keşif, denet, araştırma ve sair işlerde ihtiyaç halinde 

çalıştırılacak her türlü mukaveleli veya mukavelesiz mütehassıs elemanların ücretleri ve her tür
lü işçi gündelikleri, yapıım, bakım ve işletmeler veya bölgelerde çalıştırılacak işçilerin giyim ve 
ıbu işçilerin- barındırılması için lüzumlu tesisler kantinlerinin demirbaş eşyası ve iş Kanununun 
gerektirdiği diğer masraflar. 

4. Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, 
tersim, teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak Iher ıtürlü aletler ile bunlara lü
zumlu malzemenin ve topoğrafik haritaların satmalma bedelleri, ^bunların işletme, onarma ve ko
ruma masrafları, merkez veya vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici 
ve kesin kabul muameleleriyle sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumhı her 
nevi kırtasiye ve bunların (basım ve nakil masrafları, inşaat faaliyetlerine ait her nevi dergi, 
broşür tab'ı ile her nevi fotoğraf işleri yaptırılması, telif ve tercüme ücretleri, bölge ve kontrol 
teşkilâtı ile muvakkat mahiyetteki işler için lüzumlu kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, 
demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kurma ve konuşma ücretleri, 
işe başlama ve açılış töreni masrafları, yapı işleri faaliyetlerini teşkil emtek üzere açılacak ser
gilere ait .her türlü masraflar, 
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YAPI VE İMAR ÎŞLERt REÎSLÎĞÎ 

Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı •: 
Yapı ve İmar İşleri Reisliği, 3611 sayılı Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve vazife Kanununun 

5 nci maddesi gereğince kendisine verilmiş, olan 
a) Muvazene! Umumiyeye dâhil dairelere ve müesseselere ait bilûmum bina ve tesisat, proje 

ve keşiflerinin doğrudan doğruya yapılması veya mütehassıslara yaptırılması, inşaları ve esaslı 
tamirleri; , 

b) özel idarelerin yaptıracakları bilûmum binalarla tesisatların proje ve keşiflerinin doğru
dan doğruya yapılması veya mütehassıslara yaptırılması ve inşalarının idare ve murakabesi ve 
kabullerinin icrası; 

c) Katma bütçeli idarelerle belediyelerin yaptıracakları, keşif bedeli 250 000 TL. nı geçen 
binaların ve tesisatların;]n proje ve kesiflerinin tetkik ve tasdiki ile bunların alâkadar dairelerce 
kurulacak kabul Heyetlerinde âza bulundurma, 
işlerini yapmakla yükümlüdür. 

22 sene evvel kurulmuş bulunan reisliğin, teşkilât bakımından yukarıda derpiş olunan ve bu
gün fevkalâde artmış bulunan bu hizmetleri l'ıyıkiyle ifasına imkân olamıyacağı tabiidir. 

Ayrıca, en büyük yapı müessesesi olmak itibariyle, gerek uhdesine' tevdi edilen hizmetleri 
daha iyi ve ekonomik bir tarzda ifa için, gerekse ayrı ayrı fertlerin dahi inşa edecekleri yapılan
da örneklik vazifesiyle ucuzluk ve mükemmeliyet sağlamakla memleket ekonomisine faydalı olmak 
bakımından, yapı endüstrisini (malzeme, işçilik, teknik eleman, taahhüt müesseseleri v. s. fak
törler bakımından) geliştirmek ve piyasada istikrarı sağlamak bakımlarından da Vazife ve Teş
kilât Kanununu yenilemek zarureti vardır. 

Hizmetin inkişaf seyri : 
1959 yılma kadar, Nafıa Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliğinin bir şubesi olarak hizmet eden 

müessese, bu tarihte kabul edilen 3611 sayılı Kanunla reislik haline gelmiş bulunmaktadır. 
Merkez teşkilâtı ile nafıa . müdürlükleri ve ancak birkaç büyük tesisin başına konulabilen müs

takil kontrolluklardan müteşekkil teşkilât, halen 280 küsur mevzu^ile iştigal etmektedir. 
1960 malî yılı sonunda bunlardan 140 adedi ikmal edilmiş olacak, yeni B. M.- M. binası ve 35 

aded hükümet konağı ve maliye binası ile, 59 sağlık tesisi, 17 okul, 13 adliye binası ve 6 jan
darma, 7 gümrük binası hizmete girmiş olacaktır. 

Bu yıl hikmete girecek bu binaların umumi maliyeti 180 milyon lira civarındadır. 
Diğer .taraftan 1961 yılında 46 mevzu daha ikmal edilecektir. Böyleee 11 Hükümet 'konağı, .1.0 

sağlık tesisi1, 7 üniversite yapısı, 6 ceza evi ve 13 Millî Eğitim tesisi hizmete sokulacaktır. 
Reislik bugüne kadar kendisime verilmiş olan vazifeleri iyi bir şekilde (başarmış ise de neticenin 

daha iyi olması mümkün/dür. Bu gayeye ulaşmak için, Yapı İşleri Reisliği, ilk merhalede muhtelif 
ihtisas kollarında hizmet mecburiyetinde bulunan nafıa müdürlüklerine merkezden yapmak mecburi
yetimde kalmanı teknik yardımı, hizmetin ifa edildiği mıalıalle götürmek gayesiyle bölge 'müdürlükleri
ni ilıdaıs etmektedir. 

Zamanla Yapı Meri Bölge teşkilâtı bir ihtisas kolu olan yapı işlerimi anüstaıkillen yüklenecektir. 
Bu suretle binaların bütün tatbikatı ve kısmen projeleri daim iyi şartlarla mahallinde yapılabile

cektir. 

Yatarımlar : 
Yapı ve îmar İşleri Reisliğinin yatıranlara sarf ettiği meblâğ 1950 yılı ile 1960 yılı arasında 15 

milyon liradan 150 milyon liraya yükselmiş bulunmaktadı.r. Ancak bu vazifenin ifası sırasında Re
islik ancak muayyen bir noktadan itibaren işlere hâkim olabilmektedir. Şöyle ki; bütçede çok takribi 
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şekilde bulnnmıuş 'keşif fiyatlarıma göre yer •alınış olan işlenin tahakkuku! içki limımlu projelerin' ha
zırlanması, arsa temini ve ihale içim geçecek zaman inşaat içim çok kıymetli olan kısa mevsimden isti
fadeye imkân vermemekte ve bu suretle her türlü gayret ve arzuya rağmen Bakanlıklar ve daireler
le beraber bütçe senelerce işgal edilmektedir. 

Bakanlık ve dairelerce ele alınacak inşaat işlerinin tahakkuku içim düşünülen bütçe yılında en az 
iki sen© evvel bir program halinde Yapı ve imar işleri Reisliğine intikal ettirilmesi her türlü proje 
yapımı, arsa temini vesiâir hususlarım en müsait şartlar içinde halline imkân verecektir. Bunlarım 
dışında projelerin tamam olarak haızıırlanıması, lüzumlu malzeme 'araştırmalarını1!], yapılması, iş yeri 
ve zıamamuna göre personel deplasmanları maliyette de ucuzluk temini edecektir. 

Son senelerde meydana gelen malız eme darlığı neticesi uzayan iş müddetleri nazarı itibara alındı
ğı takdirde, istifadeden/ mallırum. olarak yatırılan para, bu paranın faizdi, artan maliyet, senelerin tah
ribatı, bağlı kalan iş gücü, yapıdan1 istifadenin gecikmesi gibi maddi olarak milyonlarla ifade edile
bilecek zararların yanında manevi kayıplar da küçümsenemiyecek bir değer taşımaktadır. 

Bundan böyle inşaat işlerinin vüsati ile malzeme temini imkânları arasında bir münasebet kur
mak kaçınılmaz bir zaruret haline germektedir. Aynı hususu döviz imkânları için de ifade etmek lâ
zımdır. ileride umumi plânlama içinde, inşaat ihtiyaçları ile imkânları arasında bir münasebet kur
mak imkânları (bulunacaksa da Yapı İşleri Reisliğinin yakın zamanda meydana gelecek malzeme ve 
döviz ihtiyaçlarınım karşılanıp karşılanamayacağının bilinmesinde büyük fayda mülâhaza edilmektedir, 

Muhtelif bakanlıklar ve daireler namına d e alman inşaat projeleri için muhtelif tarihlerde tedvir 
edilen eski kanunlar- değişen •konjonktür dolayısiyle bugünkü ihtiyacı karşılamaktan uzak bulunmak
tadırlar. 

Bu arada, Anakara Tıp ve Fen fakülteleri inşaatı için 4879 sayılı, istanbul Operası inşaatı için 
6165 ve 7027 sayılı, Maliye, Adalet, Millî Eğitim ive Sağlık Bakanlıkları ile Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü inşaatları için 7020 sayılı kanunlar 'zikredilebilir. 

Zamanının şartlarına göre hazırlanmış bulunan bu kanunlarla tahdit edilen sarf ve mukavele yet
kileri, artan maliyet karşısında lüzumlu temponun nıuöıaf azasına imkân vermemektedir. Meselâ : 1946 
senesinde kabul edilmiş bulunan 4879 sayılı Kanunla Ankara Tıp Fakültesi inşaatı için verilmiş bıüu-

* nan 3,5 milyon liralık senelik sarfiyat ve 15 milyon liraya kadar sâri mukavele yetkisi bugün için ma
liyeti 45 milyon lira tahmin edilen Morfoloji Enstitüsü inşaatının, ihtiyacına dalhi cevap verememek
tedir. 

Areni şart ve ihtiyaçlara göre hazırlanmış bulunan tadil tasarıları aidolduğu makamlara sevk edii-
-mektedir. Tâdil tasarılarının kanunlaşması bu inşaat işlerinin daha hızlanmasına ve daha müsait 
şartlarla yürütülmesine imkân verecektir. ' 

Uzun seneler boyunca ele alınmış işler için lüzumlu demir, çimento ve diğer tahsisli malzeme ihti
yaçları ile döjn^ihtiyaçlarınıu karşılanamaması dolayısiyle teraküm eden işlerin .geç de olsa ikmali, 
taihdidedilmiş bulunan bütçe imkânları içinde kabil olamamakta ve ileriki sene bütçelerini işgal et
mek suretiyle yeni işlerin ele alınmasına da imkân vermemektedir. 

Meselâ; Millî Eğitim Bakanlığının lise, ortaokul ve sair inşaatları için 1960 bütçesindeki tahsisat 
21 milyon lira olmasına mukabil ele alınmış bulunan işlerin normal hız ve mukavele müddetleri için
de yürütülmesi için 45 milyon lira tahsisata ihtiyaç vardır. Sön defa alman kararlarla durdurulan in
şaatlara rağmen devam eden işler için bu sene sarf 'edilmesi lüzumlu, para miktarı 35 milyon liraya 
nnnekle halen 14 milyon lira açık bulunmaktadır. Bu acık, bâzı işlerin yavaş yapılması suretiyle karşı : 

lan maya çalışılmışsa da, bunun neticesi bâzı inşaat işlerinin aksıyacağı aşikâr bulunmaktadır. 1961 
malî senesi için hazırlanan bütçe tasarısı 50 sayılı Kanunda tesbit edilen miktar üzerinden tanzim 
edildiği cihetle bahis mevzuu tahsisat kifayetsizliği izale edilememiş bulunmaktadır^ Bu farkın 
ileriki iki veya üç senenin bütyesinde yedirilmesi bâzı aksaklıklarla beraber mümkün ise de 1961 
senesinde bir defaya mahsus olmak üzere bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı için kabul edilecek 
fazla bir tahsisatla daha sıhhatli bir neticeye varmak mümkün olacaktır, 
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Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
1960 yılı bütçesinin tatbikatında, imkânların müsaadesi nispetinde tasarrufa riayet olunmuş

tur. 50 sayılı Kanunla yapılan kısıntıdan sonra en az zararlı olabilecek şekilde işler yeniden prog
ramlanmış, yavaşlama, tehir ve terkten doğabilecek zararların asgariye indirilmesine gayret edil
miştir. Bütçe tasarrufla tatbik edilmiştir. 

Teşkilât elemanlarının büyük bir ekseriyeti teknik personel olduğu için yevmiye ile istihdam 
olunmaktadır. Bu sebeple kadroların kifayetsizliği mahzurları kısmen önlenmiş bulunmaktadır. 

Buna rağmen Yevmiyeli Personel Yönetmeliğinin başka bakanlıklardaki tatbik şeklinde bir 
vahdet temin edilemediği cihetle bu dairece eleman bakımından büyük sıkıntı çekilmektedir. 

. I 

Yeni bütçe teklifleri ile alâkalı tetkikler : 
Yeni bütçede her hizmet Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine göre tam olarak 

yer almış bulunmaktadır. 
Ancak, başlanmış ve ilerlemiş bâzı tesislerin bir an evvel bitirilebilmesi için teknik imkânlar 

mevcudolduğu. halde, malî imkânların bunlara göre ayarlanamadığı görülmektedir. 
Kanaatimce ikmali lüzumlu ve zaruri tesislerin intacına kadar malî imkânların bu yöne tev

cih edilmesi, hem bu tesislerin bir an evvel memleket hizmetine girmesine imkân vermek hem de 
uzun müddet devam edecek inşaatla zaruri olan maliyet artışı ile teknik emek israfı önlenmiş bu
lunacaktır. 

Bundan başka, ele alınan yeni mevzuların gerektiği şekilde plânlama ve organizasyonu için 
lüzumlu ve zaruri zamanın ayrılması ile mükemmeliyet ve ucuzluk- sağlamak mümkün olabilecek
tir. 

Temenniler ve umumi mütalâalar : 
Yapı tşleri Reisliği programlarını başka bakanlıklardan almaktadır. 
a) Ele alınacak tesisleri için lüzumlu araştırmaların ve buna istinaden proje ve organizasyon 

hazırlıklarının ikmaline kâfi zaman ayırabilmek,''<ö > 
b) Malzeme, eleman, taahhüt müesseseleri,-v. s. bakımından piyasa şartlarını ayarlıyabilmek, 
c) Malî şartlar ve döviz imkânlarım tesbû edebilmek için, ihtiyaçların ilgili bakanlıklar ta

rafından mümkün mertebe erken tâyini ile inşaatı uzun vadeli programlara bağlamak doğru ola
caktır. 

Ayrıca ve daha âcil olarak her inşaatın malî şartlarını teknik icaplarla telif edebilmek için, 
yetki kanunlarını bir an evvel çıkartarak, işi sürüncemede bırakan kısmi ihalelerden kurtulmak, 
program yapmaya ve tatbik etmeye imkân verecek şartları temin etmek şarttır. 

• * - * 

HAVA MEYDANLARI VE AKAR YAKIT TESÎSLERÎ ÎNŞAAT REÎSÎĞÎ 

Hizmetlerin mahiyeti ve ifa tarzı : 

îkinci Cihan Harbinden ,sonra uçakların göstermiş olduğu büyük inkişaflar sivil havacılığın 
süratle gelişmesine seibebolmuş'tur. Bu husus göz önünde bulundurularak yurdumuzda da sivil 
hava meydanlarının yeni standartlara göre inşası ve mevcutların ıslahı Ulaştırma Bakanlığınca 
1946 yılında ele alınmıştır. 1949 yılına kadar bu mevzuda yapılan çalışmalardan sonra yeni tesis
lerin inşası mevcutların Manı ve onarılması 5367 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığına devredil
miştir. Mezkur kanun gereğince Ulaştırma Bakanlığı ve diğer ilgili dairelerle müştereken tesbit 
edilen ve bundan sonra da edilecek olan programlar dâhilinde beynelmilel standartlara uygun te
sisler inşa edilmiş ve edilmeye devam olunmaktadır. 

Hava meydanları inşaatı Bayındırlık Bakanlığına 5367 sayılı Kanunla devredilmiş bulunmakla 
beraber Bayındırlık Bakanlığının Teşkilât Kanunııada bu vazifeyi ifa edecek bir teşekkül mevcut 
değildir. Adı geçen bakanlığa bağlı ve bakanlık mucibi ile teşkil edilmiş .bulunan Hava Meydan-
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l an ve Akar Yakıt, Tesisleri înşaat Eeisliğinin uhdesine mevdu yukarda arz olunan hizmetlerle 
6095 sayılı Kanuna istinaden isdar olunan 5 . 8 . 1953 gün ve 4/1310 sayılı Kararname gereğince 
NATO Müşterek enfrastrüktür programına dâhil hava meydanları ve akar yakıt tesislerine ait 
hizmetler müştereken ifa * edilmektedir. 

Ancak, mevzubahis Reisliğin sivil hava meydanları inşaatı yanında ayrıca NATO programına 
dâhil askerî hava meydanları ve akar yakıt tesislerini de inşa vazifesini deruhde etmesi gibi çok 
mühim ve büyük bir mesuliyet tekeffül etmesi nazarı dikkate alınarak bu teşkilâtın Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı bir umum müdürlük hüviyetini iktisabetmek üzere teklif edilecek kanun tasa
rısı çalışmalarına devam olunmaktadır. 

Hizmetin inkişaf seyri : 
5367 sayılı Kanun gereğince 1949 senesinde fiilen faaliyete geçmiş ıbulunan mülga Şose ve 

Köprüler Reisliğine bağlı hava meydanları bürosu, hizmetin ehemmiyet ve miktariyle mütenasib-
olara'k inkişaf etmiş ve bilâhara NATO işlerinin de bu teşekküle tevdii üzerine bakanlığa bağlı 
teşkilât dışı Hava Meydanları ve Akar Yakıt Teisisleri înşaat Reisliği haline gelmiştir. 

Hava meydanlarının beynelmilel standartlara göre tevsii ve ıslahı, ihtiyaca göre yenilerinin 
yapılması .maksadiyle 4860 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına verilmiş bulunan (15) milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhütlere girme yetkisj 5076 sayılı Kanunla (43) milyon liraya 
çıkarılmış ve hava meydanları hizmetleri Bayındırlık Bakanlığına devredilinleye kadar bu yet
kiden (19) milyon lirası Ulaştırma Bakanlığınca kullanılmıştır. Bakiye sarf yetkisi ise salâhi
yetle birlikte Bayındırlık Bakanlığına devrolunmuştur. 

Bilâhara programa alman işlerin sitandartlarınm değişmesi ve maliyetlerinin yükselmesi sebe
biyle inşaatların ikmali için (43) milyon liralık salâhiyet 5843 sayılı Kanunla 065) milyon liraya 
ve bilâhara 6213 sayılı Kanunla da (110) milyon liraya çıkarılmıştır. 

Bu salâhiyetlerden 1959i malî yılı sonuna kadar : 

1 — 1950 
2 — 1951 
3 — 1952 
4 — 1953 
5 — 1954 
6 — 1955 
7 — 1956 
8 — 1957 
9 — 1958 
10 — 1959 _ 

Lira 

9 846 375 
8 510 081 
10 291 921 
8 880 645 
4 435 042 
4 140 579 
4 369 071 
3 841 351 
7 358 486 
9 500 000 

Yekûn 71 173 551 
Hava Meydanları yatırım hizmetlerine sarf edilmiştir. 
Son senelerde jet motorlu ağır yolcu uçaklarının seferlere başlaması dolayısiyle meydan sitan-

dart lannm bu uçakların ihtiyaçlarına cevap veree ek şekilde ıslahı mecburiyeti hâsıl olmuş bu sbeple 
beynelmilel hava yolu güzergâhında bulunan Esenboğa Hava limanının (1. C. A. O.) standardlarma ve 
beynelmilel sivil havacılık teşekkülleri nezdindeki taahhütlerimize uyguri olarak tevsii ve ıslahına 
hemen başlanmıştır. Aynı derecede ehemmiyet taşıyan Yeşilköy Hava limanının ise, sivil hava
cılığın gelecekte kaydedeceği inkişaflar da nazarı dikkate alınmak suretiyle esaslı bir şekilde 
tevsii için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca memleket içinde daha büyük kapasitedeki 
uçakların ehemmiyetle sefer yapmalarını temin maksadiyle İzmir, Bursa, Ecrzurum, Van, Samsun, 
Trabzon, Gaziantep, Kars ve Ağrı Hava maydanlarınm tevsii ve ıslahı veya lüzumu halinde bura
larda yeniden meydanlar yaptırılması programlanmıştır. 
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Hazırlanmış olan bu yatırım masraflarını karşılamak için '6213 sayılı Kanunla verilmiş bulu

nan (110) milyon liralık sâri taahhüt salâhiyeti, senelik âzami ödeme miktarı (40) milyon lirayı 
geçmemek üzere 29 . 1 . 19JS0 tarihinde 7415 sayılı Kanunla (320) milyon liraya yükseltilmiş bulun-
maktadır. 

Yatırımlar : 
Bayındırlık Bakanlığınca 1949 yılında inşasına başlanmış işlerden Yeşilköy, ve Esenboğa bey

nelmilel Hava limanlariyle Adana, Trabzon, Van ve Samsun Hava meydanları inşa edilmiş, muh
telif hava meydanlarının ise elektrik ve elektronik tesisleri ikmal olunmuştur. 

Ancak bugünkü standartlar, muayyen bir bölgede kâfi uzunlukta, taşıma gücü bakımından 
müsait kaplama zeminini haiz, yaz ve kış seferlerine açık bulunan pistlere ilâveten uçuş emni
yetini sağlamak gayesiyle her an hava ile yer irtibatını temin edecek olan elektronik tesislerin 
kurulmasını icabettirmektedir. Kontrol altında uçuş yapabilir bir hava yolu açılmasını temin için 
bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde Ankara - Tahran Hava yolunun tesisi için (CENTO) 
programından ehemmiyetli yardımlar sağlanmıştır. Bunlara ilâveten beynelmilel teşekküller 
nezdindeki taahhütlerimize uygun olarak memleketimizde 15 mahalde V- O. R. tesisleri kurulması 
programlanmıştır. Ehemmiyet sırasına göre bunlardan 6 tanesine ait projeler yapılarak ihaleye 
çıkarılmak üzeredir. Bu tesislere ait elektrik ve elektronik cihazlar da (t. C. A. O.) programından 
temin edilmiştir. Şimdiye kadar inşa ve ıslah edilmiş hava meydanları elektrik ve elektronik te
sislerinin icabettirdiği malzeme Amerikan Yardımından temin edilmiş olup, bugüne kadar bir 
dış tediye yapılmamıştır. Ancak, mütebaki dokuz V. O. R. tesisi için lüzumlu elektrik malzeme
sinin temini millî bütçeden döviz tahsisini icabettirmektedir. 

Ayrıca bugünkü ve 10 sene sonraki inkişaf tahminleri de göz Önünde bulundurularak, inşası 
takriben 100 milyon Türk lirasına programlanmış olan Yeşilköy Hava Limanı ihtiyacı için 75 mil
yon liralık bir döviz tahsisine lüzum vardır. 3sene zarfında bu tahsislerin yapılması zaruridir-
Memleketimizin siyasi, iktisadi ve kültürel gelişmesinde büyük rol oynıyan ve yabancı şirket-
leirn her gün biraz daha beynelmilel seferlerini artırdıkları Yeşilköy Hava Limanının zaten ge
cikmiş bulunan ıslâh ve tevsii ancak lüzumlu döviz miktarının zamanında tahsisiyle mümkün 
olacaktır. 

1961 bütçesine konulan tahsisat da tamamiyle meydan tesislerinin inkişafına matuf hakiki ya
tırımları ihtiva etmektedir. Bu sene bütçemize konan 36 milyon sekiz yüz doksan bin liradan 
10 400 000 lirası evvelce başlanmış işlere sarf edilerek Esenboğa Tevsi İnşaatı, Samsun Terminal 
Binası, Trabzon Bah'ket stabilizasyonu ve Van Meydanı pistinin beton kaplama inşaatı bitirile
rek 1961 senesi sonunda işletmeye açılacaktır. Bakiye 26 690 000 Tl. lık tahsisatımız ise Yeşilköy 
Hava Meydanı inşaatı (istimlâk ve proje dâhil) muhtelif mahallerdeki V. O. R. tesisleri inşaatı 
için konmuştur. Bunların üç sene zarfında tamamlanacağı tahmin edilmektedir. 

Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
Câri yıl bütçesinin muhtelif tertiplerindeki mevcut tahsisat tasarruf zihniyetiyle hareket edi-

leerk 'kullanılmamıştır, ilgililerce hazırlanmış olan programların yürütülmesi için lüzumlu perso
nel istihdam edilmektedir. Tahsisat mevcut işleri karşılayacak miktarda olup bir ek ödenek veril
mesine ihtiyaç hâsıl olmamıştır. 
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1961 yılı Demiryollar ve Limanlar bütçesi hakkında açıklama ve temenniler 

UMUMÎ 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi 3611 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Devletçe 
yaptırılan ve yaptırılması düşünülen demiryollarının istikşaf, etüd, aplikasyonlarını ve yaptırıl
masına karar verilenlerin inşaları ve yine tahsisatları umumi ve mülhak bütçelerden verilmek 
suretiyle her nevi liman ve kıyı imalâtının etüd, tevsi ve temdit işleriyle Devlet veya hususi mü
esseseler tarafından yaptırılacak olanların fenni 'evrakının tetkik ve tasdiki işlerini yapar. 

'Bu işler merkezde Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği ve taşrada bölge müdürlükleriyle 
yürütülür. 

İşlerin yaptırılması için lüzumlu ödemeler, hususi kanunlarla sağlanan yetkiler dâhilinde ve 
iş programlarına uygun olarak her yıl bütçesine konulan ödeneklerle karşılanır. 

Dairenin işleri demiryollar ve limanlar inşaatına aiddlmak üzere ayrı iki grup halinde yürü
yüp gelişmiş olup, lüzumlu malûmattan her iki gruptaki işleri müştereken ilgilendirenlere aido-
lanı bir arada ve her birinin hususiyetlerine1 taallûk edenlerde her kısım ve bölüm için ayrı ayrı 
verilmiştir. 

BIRİNOÎ KISIM 

Demiryollar : 

Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı 

1. Teşkilât ve vazife kanunlariyle muayyen hizmetin vüsat ve şulmulü : 
Muhtelif tahsisat kanunlarına göre inşaları ele alınan ve devam etmekte olan hatlarla yetki 

kanunları aşağıda sıralanmıştır. 

1. — Elâzığ - Muş - Tatvan - Van - Iran hudut hattı : 
Yetki kanunları 3262, 6845, 3813, 7009, 3843, 5075. 
Tülü 462 Km. verilen tahsisat 440 000 000 

2. — Erzurum - Horasan - Sarıkamış hudut hattı: 
Tülü 278 Km. verilen tahsisat 150 000 000 
Yetki kanunları : 4643, 6210, 7358 

3. — Maraş - Narlı - Gazianteb - Karkamış hattı: 
Tulü 200 Km. verilen tahsisat 95 000 000 
Kanunları : 4643, 5413, 6602, 7958 

4. — Ereğli - Kozlu - Armutçuk şube hattı: 
Tülü 44 Km. tahsisat 65 000 000 
Kanunları : 5415, 6601 

5. — Çift hatlar ve fabrika iltisak hatları: % 

Tulü 88 Km. Tahsisat 85 000 000 
' Kanunları : 6781, 7358 

Bu hatların, inşaatı tamamlanan kısımları Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü mül
kiyetine intikal ettirilmek üzere devrolunmaktadır. İleriye ait plânlara dâhil demiryollarının inşası
na karar verilenleri için yeniden tahsisat kanunları istihsal edilerek inşa safhasına intikal ettiril
mektedir-. 
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ÎKÎNCÎ KISIM 

Hizmetin inkişaf şekli 

I - Hizmetin inkişafına ait istatistiki malûmat: 
Demiryollar inşaat faaliyeti 1924 yılından itibaren mühim değişiklikler göstermiştir. 1925 yılında 

işletmeye 203 Km., 1930 yılında 470 Km., 1935 yılında da 365 Km. hat devredilmişken, 1940 yılında 
sadece 4, 1947 de 135 ve 1950 de hemen hemen hiç, 1955 t© 115 ve 1959 da 50 Km. den ibaret bir 
hat devir ve teslim edilmiştir. Bu hal bâzı yıllar inşaata devam olunurken inşası tamamlanmış hat
ların aynı yıla tesadüf etmemesinin bir neticesidir. Mamafih 1925 - 1940 yılları arasındaki devrede 
demiryol faaliyetinin en yüksek mertebeye ulaştığı, 1940 - 1960 yılları arasında da 'bir yavaşlama ol
duğu kabul edilmek lâzımdır. Bu da hu devrede yol faaliyetine daha ziyade önem verilmiş olmasının 
bir icabı tabiîsi olmuştur. 

Halen en esaslı inşa faaliyeti Muş - Tatvan hattı üzerinde yapılmaktadır. 

II - Ileriki yıllara ait program ve tasavvurlar: 
îleriki yıllarda inşası tasavvur edilen ceman 2 543 ıKm. uzunlulunda demiryolunun etüdleri ya

pılmış ve inşa sıraları tesbit olunmuştur. 4 grupta toplanan bu hatların en 'ehemmiyetlisi, kuzey hat
tının bir parçasını teşkil eden 280 Km. tûlündeki Amasya - Somucak hattıdır. Bütçe imkânları mü-
saidolduğu takdirde bu hattın en yakın istikbalde ele alınması gereklidir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Yatırımlar 

I - Yatırımların seyri : 
Demiryol inşa hizmetleri Cumhuriyet devri ile başlar. 1924 yılı (bütçesiyle yapılan sarfiyat 

8 700 000 lira olduğu halde, 1930 yılında 41 900 000, 1940 yılında 15 300 000, 1950 yılında 23 000 000 
ve 1960 yılında 67 800 000 liraya baliğ olmaktadır. Para değerlerinde vâki tahavvüller nazarı dikka
te alınmamak kaydiyle 1960 gayesine kadar demiryollar inşaatı için sarf edilen para toplamı 
932 000 000 liraya, 1959 sonunda yeniden inşa edilmiş ve işletmeye devredilmiş olan demiryollarının 
mecmu uzunluğu da 3 908 Krn. ye baliğ olmaktadır. 

II - înşa halindeki hatların tamamlanmış ve tamamlanmakta olan kısımları: 
1. — Elâzığ - Muş - Tatvan - Van - Kotur hattı : 
a) Elâzığ - Muş işletmeye açılmıştır, 
b) Muş - Tatvan 1962 yılında ikmal edilebilecektir, 

' c) Van - Kotur : Projeleri ve istimlâki yapılmakta olup, imkânlarımıza . göre inşası ele alına
caktır. 

Bu hat Türk - Iran'müşterek projesi olarak (CENTO) Pakta intikal ettirilmiş ve hattın 98 kilo
metrelik Muş - Tatvan arasında inşa halindeki kısmının yol malzemesi ve bâzı tesisleriyle lüzumlu 
inşa makinaları için D. L. F. fonundan sağlanan 6 000 000 dolarlık krediye ait mukavele imzalan
mıştır. Yakın zamanda siparişe başlanacaktır. 

2. — Maraş - Narlı - Anteb - Karkamış hattı : 
İnşaatı tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Noksanların ikmaline çalışılmaktadır. 

3. — Erzurum - Horasan - Sarıkamış hudut hatt ı : 
a) Erzurum - Horasan kısmı tamamlanıp işletmeye açılmıştır, 
b) Horasan - Sarıkamış : Alt yapısı bu yıl içinde ikmal -edilecektir, 
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c) Dış •memleketlerden sipariş edilen üst yapı malzemesi memlekete gelmekte olup, Horasan'dan 
itibaren 40 Km. lâk bir kısmın ray ferşime başlanmıştır, önümüzdeki inşaat mevsimimde tamaanla-
narak Sarıkamış'a varacaktır. • 

d) Sarıkamış - Hudut kısmı : Bus tipi geniş hat olan bu kısmın normal hat halime getirilmesi 
için lüzumlu raylar siparişe bağlanmış olup 1961 de bu işe de başlanacaktır. 

4. — Ereğli - Çataldere - Kozlu ve Çataldere - Armutçuk şube hattı : 
a) Ereğli - Çataldere, Çataldere - Armutçuk şube hattı tamamlanıp işletmeye açılmıştır, 
b) Çataldere - Kozlu kısmı ileriki senelerde dle alınacaktır. 
c) -Ereğli Limanı ile Ereğli'de kurulacak ikinci demir çelik fabrikaları iltisak hattı yol irti

batı sağlandıktan sonra tefrik edilecek kısma ray ferşi suretiyle 1961 yılından itibaren ele alına
caktır. 

5. — Pendik - Gebze çift hattı : 
İnşaatı esas itibariyle tamamlanmış olup, noksanların ikmaline ve hattın takviyesine çalışıl

maktadır. 
Cebeci - Ankara, Gazi, Sincanköy çift hattı : İnşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. 

6 . — Fabrika iltisak hatları: 
a) İzmir'de Halkapmar, Eskişehir'de Çukurhisar, Afyon, Adana, Balıkesir, Elâzığ, Söke, An-

tep iltisak hatları inşaatı da tamamlanmış, Niğde Çimento Fabrikası iltisak hattı inşaatı, fabrika 
inşaatının durdurulması sebebiyle tehir edilmiştir. 

b) Kütahya Azot Sanayii Seyitömer iltisak hatt ı : 1962 yılında tamamlanacaktır. Üst yapı 
malzemesi ve lokomotif vagonları sipariş edilmiştir. Peyderpey yurda gelmektedir. 

Tamamlanmış olanlardan hizmete açılmamış olanlar : 
Yoktur. , 
Yatırımlar programa müstenittir. Programın tatbiki için senelik bütçelerle istenilen tahsisat 

«mevzuların mukavelelerine ve iş programları icafoma uygun olarak talebedilmektedir. Malî imkân
ların dışına çıkılmaması hususunda, âzami derece itina gösterilmektedir. 

VI - Yeni yıl bütçesine mevzu yatırım tahsisatı : 
63 975 000 lira olup, başlamış işlerin sözleşmelerine uygun olarak devamını sağlıyaeak yeter

liktedir. 
VII - Bu tertibe konulan tahsisat tamamen yatırım mahiyetini haiz olup, demiryolu inşasına 

sarf olunmakta ve inşaatın tamamlanmasından sonra bir sermaye tezyidi olarak Demiryolları İş
letmesine devrolunmaktadır. 

VIII - Yatırımlardan şimdiye kadar temin olunan istifade ve bundan sonrası için beklenebile^ 
cek neticelere ait tahminler : 

Muş - Tatvan - Van - Kotur hattı, Türk - İran müşterek projesi olarak Cento Pakta intikal 
eden ve Kuzey İran'ı iskenderun Limanına bağlıyacak olan hattın Türkiye'deki parçasının bir 
kısmını teşkil eder. Şebekenin tamamlanmasını sağladığı kadar, Türk - İran ticari, münasebetleri
ni ve hususiyle Akdeniz yolu- ile tran transit ticaretinin Türkiye'den geçmesini sağlıyaeak bir 
ta t t ı r . 

Antep - Karkamış hattı ise Irak'a giden cerup yolumuzun Suriye üçgeninden kurtulmasını ve 
her yıl 1 - 1,5 milyon dolar tutarında bir döviz tasarrufunu sağladığı kadar, geçtiği bölgenin ik-
tisaden süratle kalkınmasını sağlıyaeak bir hattır. 

Horasan - Sarıkamış arasındaki dekovil hattı ile Sarıkamış •-. hudut arasındaki geniş hatla 
sağlanan münakalenin normal hat üzerinde yapılmasiyle nakliyatın kabiliyeti artacağı gibi, aktar
ma dolayısiyle vukubulan gecikmeler ve maliyete tesir eden tahmil tahliye ve sair masraflardan 
kurtulunmuş olacaktır. 

. „ „ . . . •: • . . . .. - -J 



_ 278 — 81 — Bayındırlık Bakanlığı 
Ereğli - Armutçuk hattına gelince; 
Bu şube hattı ile Armutçuk ocaklarının kömür istihsalâtı doğrudan doğruya Ereğli limanına 

indirilmektedir. 

Limanlar 

I. - Teşkilât ve Vazife kanunları ile muayyen hizmetin vüsat ve şümulü : 
Muhtelif tahsisat kanunlarına göre ele -alınanlarla inşaları devam etmekte bulunan limanlar ve 

kıyı imalâtı ve bunlara ait yetki kanunları ve yetki miktarları aşağıda sıralanmıştır. 
1. Ereğli Limanı inşaatı: 2214 - 5223 sayılı kanunlarla 20 milyon lira, 
2. Trabzon Limanı: 5222 - 4643 sayılı tahsisat kanunları ile 20 milyon lira, 
3. inebolu ve Amasra limanları: 4870 ve 5241 sayılı tahsisat kanunlariyle 7 milyon lira, 
4. İskele ve küçük barınaklar: 5414 sayılı Kanunla 20 milyon lira, 
5. İstanbul'da Salıpazarı ve Haydarpaşa, İzmir'de Alsancak limanları, Samsun ve Mersin ve 

İskenderun limanları, 
5676 - 6377 sayılı kanunlarla 16;3 milyon dolarlık milletlerarası banka kredisi ve 5775, 6192, 

6546 ve 7047 sayılı kanunlarla 500 milyon lira, 
6. Yukarda madde 5 de yazılı limanlar dışında kalan her türlü barınak ve iskele ve kıyı ima

lâtını kapsıyan 6237 ve 7305 sayılı Kanunlarla 500 milyon lira, 
Yukarda açıklanan kanunlarda hizmetin vüsati ve şümulü şöylece özetlenmiştir. 
«Yurt kıyılarındaki şehir ye kasabalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskele, rıhtım, mendi

rek ve limanların inşaatiyle tesisat, teçhizat ve onarımlarının, icaıbeden mahallerde tarama ve dolgu 
işlerinin ve bunlara ait etüd ve projelerin yapılması ve bu işlere lüzumlu makina ve vasıtaların satın 
alınması, bakım, ve onarımlarının ve bunlara müteferri depo ve ately elerin kurulması ve işletilmesi» 

. gibi iş ve hizmetler, bunlardan (başka ileriye ait liman inşaatı plân ve programlarının hazırlanması, ye
niden inşa edilecek olanların tahsisat kanunlarını hazırlayıp Büyük Millet Meclisine intikal ettirme 
ve istihsal edilecek kanunlara müsteniden her yıl bütç&sine mukavelelerine göre gerekli tahsisat koy
mak suretiyle işleri gerçekleştirme ıbu htatmetler meyanmdadır. 

Bu kanunlara müsteniden inşaları yaptırılıp ikmal edilen liman tesisleri ilgisine göre, mevcut işlet
me teşekküllerine, belediyelere ve hususi idarelere d'evrolunımaktadır. 

Liman ve kıyı tesisleri meydana getirilme ve onarımlarını yapma bütün memleket kıyılarına şâmil 
bir hizmettir. 

2. İhtiyaçların tenevvüü ve tevessüü, gerek demiryollar ve gerekse limanlar faaliyetlerini ayrı iki 
teşkilâta bağlamak mecburiyetini telkin eylemiş ve böylece hazırlanan teşkilât kanunları tasarısı Ba
kanlıkça yeniibaştan düzenlenmekte olan Bakanlık teşkilâtı Kanunu çerçevesi içinde tetkik edilmekte 
bulunmuştur. f 0 

Hizmetin inkişaf seyri : 

1. Büyük limanlar : 
Bu mevzu için haricî kredi teminine ait temaslar 1948 r\c başlamış 1950 tarihinde Mili etler arası 

Bankadan 12,5 milyon dolarlık birinci kredi 1954 yılında 38 milyon dolarlık ek kredi saklanmak ve iç 
ödemeler için lüzumlu ödenek 1951 yılında sağlanmak suretiyle 1952 yılından bağlıyarak 1954 yılına 
kadar sıra ile : 

Salıpazarı, Haydarpaşa liman tövsiatı, Alsancak limanı, Samsun limanı inşaatı ve İskenderun tah
mil tahliye tesisatı ıslahatı ele alınmış, ayrıca hususi kredi yardımı ile Mersin limanı inşaatı da taah
hüde bağlanmıştır. Bunlardan Salıpazarı ve İskenderun 1956, Haydarpaşa limanı birinci kısmı 1957, 
Alsancak 1959 da hizmete açıldığı gibi Mersin limanı 1959 da Samsun limanı da 1960 yılı sonundan 
itibaren tecrübe işletmesine açılmıştır. 

Haydarpaşa limanında ikinci ve üçüncü kademe tevsiat işleri, Samsun ve Mersin limanlarında in-
gaat son safhasında devam etmektedir. 
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1961 yılı ortalarında Samsun Limanı tamamen bitecek, Mersin ve Haydarpaşa limanları da 
1962 yılı içinde ikmâl edilmiş olacaktır. 

2. — Talî limanlar : 
Trabzon, Ereğli, inebolu ve Amasra limanlan 1945 - 1946 yılları içinde taahhüde bağlanmış 

ve 1955 yılı içinde de işletmeye açılmıştır. 
Giresun Limanı 1954 yılında taahhüde bağlanmış, 1959 yılında inşası bitirilerek işletmeye 

açılmıştır. 
Kefken Limanı 1950 yılında taahhüde bağlanmış birinci kısım inşaatı bitirilerek hizmete açıl

mıştır. İkinci kısım inşaatına halen devam olunmaktadır ve 1963 yılında tamamlanacaktır. 
Bartın Limanı 1960 yılında taahhüde bağlanmış olup şantiye hazırlıkları yapılmaktadır. 

3. •—• Küçük barınaklar : 
Antalya, Bodrum, Ecebat, küçük taşıt barınaklara ikmal edilmiş ve hizmete açılmıştır. Kuş

adası barınağı inşa halindedir. 

4. — İskeleler : 
Kıyılarımızda 1940 yılından itibaren 48 aded iskele inşa ve hizmete açılmıştır. Bu iskelelerin 

umumi tulleri 7 837 metre ve sahaları 75 205 metre murabbaıdır. 

Etüdler : * 
Yeniden inşa edilecek 37 liman ve barınağın etüdleri yapılmakta plân ve projeleri hazırlan

maktadır. 1962 yılında bu etüd ve proje işleri de tamamlanmış olacaktır. 

II. - îleriki yıllara ait program ve tasavvuılar : 
1. İnşaatı bitmiş ve bitmek üzere olan limanlarda ihtiyacın gerektirdiği ölçüde yapılması ge

rekli sosyal tesisler ve işletmenin lüzum gösterdiği teçhizatın ikmali. 
2. Yeni tesisler, başta Hopa, Antalya ve Bandırma limanları olmak üzere 37 liman ve ba 

rınak inşaatı. 
3. Bütün limanlarda ihtiyacın zaruri kıldığı tevsiat işleriyle bakım ve onarımın ve tarama ve 

derinlik, idamesi işlerinin yapılması, 
4. Türk - İran müşterek projesi olarak OENTO Pakta intikal eden ve yüksek kademede 

prensip itibariyle kabul edilen ve yalnız malî veçhesi üzerinde durulan İskenderun Limanı tevsiau 
ve Trabzon Limanının teçhizi işlerinden sonuncusu için İngiltere Müttehit Krallık Hükümeti tara
fından 180 000 £ lik bir yardım yapılması kabul edilmiş ve teçhizat sipariş safhasına gelmiştir. 

Yatarımlar : 

Limanlar inşaatına ait yatırımlar, hizmetin vüsat ve şümulü kısmında açıklanan hususi ka
nunlarla alınan sâri taahhüt yetkileri ve yıllık limitler dâhilinde ve ayrıca umumi masraf terti
binden bütçelere konan ödeneklerle karşılanmaktadır. 

Büyük limanların yıllık sarf limiti 80 milyon, bunların dışında kalan liman, barınak ve iske
lelerin sarf limiti de 50 milyon liradır. 

Büyük Limanlara ait 5775 sayılı Kanunla alman 500 milyon liralık; sâri tahhüt yetkisinden 
1960 yılı sonuna kadar yapılan sarfiyat 350,5 milyon ve 6237 sayılı Kanunla alınan 500 milyon liralık 
yetkiden 135,5 milyon lira tutmakta olup taahhüde bağlaman miktarlar birinci grupta 453,82 milyon, 
ikinci grupta 297,8 miyon lira olmak üzere ceman 751r6 milyon liraya baliğ olmuştur. Yatırımlar 
1940 yılından itibaren her yıl mevzuların büyüklük, aded ve mahiyetlerine tâbi olarak devamlı su
rette artmış ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının kredi yardımiyle de desteklenmiştir. 
16,3 milyon dolar tutan bu kredi 1960 yılı sonunda tamamen taahhüde bağlanmış ve sarf edilmiş 
bulunmaktadır. , 
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Limanlarımız henüz mevcut değilken bütün tahmil, tahliye işleri açık mersalarda tamamen 

iptidai emniyetsiz, pahalı ve eşya kıymetlerinin son derece düşmesi'ne sebebiyet veren şekillerde 
büyük güçlüklerle yapılmakta idi. 

Tatbikine girişilen programın ilk hedefini bu iptidai duruma son vermek ve gemileri her 
türlü hava şartları altında kara ile münasebetlerinde mahfuz bir mersaya kavuşturmak ve 
tahmil - tahliye ve diğer bütün liman hizmetlerini daha iyi şartlar altında yapmayı sağlamak 
teşkil etmiştir. Bu maksadı teminen limanlarda yatırımın en büyük kısmını bel'eden dalgakıran
lar, rıhtımlar inşa edilmiş ve inkişaf seyrine göre tevsi edilmek üzere ilk işletme tesisleri mey
dana getirilmek suretiyle bu tesisler birer birer hizmete konulmuştur. 

Trafik nev 'i ve miktarındaki artışa göre bu limanlarda bütün dünya limanlarında olduğu 
gibi gereken yeni imalât, teçhizat ve tevsi işleri peyderpey vücuda getirilmektedir. 

Yapılan yatırımlar, bir programa istinadetmekte olup tatbik temposu i'ç ve dış tediyeler 
yıllık tediye limitleri dâhilinde kalmak ve memleketin iktisadi ve malî imkânları göz önünde 
tutularak gerçekleştirilmektedir. 

Yeni yıl bütçesine mevzu yatırım tahsisatı da aynı zaviyeden mütalâa edilmek ve daha ileri 
gidilerek yapılması temenniler kısmında açıklanan işler tasarruf mülâhazasiyle hariç bırakılmak 
suretiyle talebedilmiştii'. 

Yukarda iki grupta toplanan limanların inşa edilmesiyle yeniden 70 aded 2 500 - 10 000 ton
luk gemi ve 100 aded motor, için yanaşma yeri sağlanmış bulunmaktadır, ki, yıllık 25 000 000 ton 
tahmil ve tahliye kapasitesine tekabül eder. Bu 11 limanda tevsiat projelerinin peyderpey tatbik 
edilmesiyle tahmil ve tahliye kapasitesi 20 000 000 dan.45 000 000 tona yükseltilmiş olacaktır. 

Geçen yıl bütçe tatbikatı 

Gerek demiryollar ve gerekse iskele, barınak ve limanlar inşaatı için câri yıl bütçesinde der
piş edilmiş olan tahsisatın kullanılmasında âzami derecede tasarrufa riayet edilmiştir. 

Câri yıl içinde ek ödenek alınmamıştır. 

Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkikler 

Yapılmakta olan demiryol, iskele, barınaklar ye limanlar inşaatlarımız plân ve projelerine is
tinaden yapılmaktadır. Plân ve projeleri hazır olmıyan işlere başlanmamaktadır. 

Gerek demiryollar ve gerekse iskele, barınak ve limanlar inşaatı için teklif edilen tahsisat ta
lepleri âzami tasurrufa riayet edilmek suretiyle tâyin ve tesbit edilmiştir. 

' Temenni ve mütalâalar 
Limanlar : 
Taahhüde bağlanarak inşaları tamamlanmış olan limanlarda tamamlayıcı tesislerin bir kısmı ya

pılmış diğer kısımları her yıl bütçelerine konan paralarla devamlı olarak tamamlanmakta bulun
muştur. Bu cümleden olarak limanlarda tamamlayıcı işler olarak yapılması gerekli imalât, ameliyat 
ve tesislerden bir kısmı tasarruf mülâhazasiyle bu yıl bütçesine ithal edilememiştir. Bunlara bu 
yıl içinde başlanması uygun olacaktır. Bu işlerin başlıcıları aşağıda sıralanmıştır. 
B. M. Lira 

783 10 Haydarpaşa - Harem araba vapuru yanaşma rampaları ve Devlet yoliyle 
bağlantı (Turistik ehemmiyeti haizdir) 
Haydarpaşa'da 2 aded transit ambarı 
inebolu liman taraması 
Gelibolu liman taraması 
Haydarpaşa'da liman makina parkı için tamirat hangar ve atelyes'i 

750 000 
250 000 
300 000 
300 000 
250 000 

Yekûn 1 850 000 
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11 îzmir - Alsancak'ta harap demir iskelenin sökülmesi, yolcu rıhtım ve bi- * 
naşı inşası (Turistik ehemmiyeti haizdir.) 1 600 000 
Alsancak transit ambar ve antrepolarının inşası 2 000 000 
Samsun Liman işletme binası ve sosyal tesisler 1 000 000 
Mersin Limanı sosyal tesisleri 500 000 

Yekûn 5 600 000 

Bundan başka Ankara Orta - Doğu Üniversitesiyle iş birliği yapılarak kurulacak Kıyı Araştır
ma Enstitüsü proje ve etüdleri için 100 000 

Yapılmış limanların iyi işlemesi için lüzumlu olan bu tesislere konacak tahsisat kanuni limitler 
içinde kalacak ve bu yıl içinde başlanabildiği takdirde önümüzdeki yıl bütçelerine konacak öde
neklerle de bunların yapımına devam olunacaktır. " , : 

Ayrıca tasarruf mülâhazasiyle inşası terk edilmiş olan îğneada iskelesiyle Marmara Adası iske
lesi için 250 şer bin lira verildiği takdirde birisi Trakya için Karadeniz'de yegâne deniz muvasala 
imkânını yaratacak tesis olarak senelerden beri yapılamayıp kalan bir işin tahakkukuna diğeri de 
turizm için evvelden beri Denizcilik Bankasınca istenilen bir tesisin kurulmasına yardım etmiş 
olacaktır. 

Demiryollar : 
Ankara - Sivas arasında demiryoliyle yapılan nakliyatın halen tek hat veya istikametten taşı

namayacak seviyeye varması ile hâsıl olan tıkanıklığı gidermek suretiyle şebekenin randımanını 
sağlıyacak mahiyette olan, aynı zamanda bölgenin zengin kaynaklarını harekete geçirerek zirai, 
sınai ve iktisadi sahada mühim gelişmelere yol açacak olan (Amasya - Suımucak) hattının inşa-
siyle; 

a) Zonguldak Kömür Havzası ile, Karabük (Demir - Çelik) Fabrikalarının Samsun ve hava-
li'siyle irtibatının 600 - 650 kilometre, Kuzey ve Doğu Anadolu ile 150 kilometre kadar kısalma-
siyle nakliyatta zaman ve masraf bakımından mühim tasarruf sağlanacaktır. 

b) Kar abuk - (Demir - Çelik) Fabrikalarının cevher nakliyatında, nakliye mesafesinin 150 
kilometre kadar kısalmasiyle senede şimdilik 60-90 milyon ton kilometre raddesinde maliyetlere 
müessir ehemmiyetli bir tasarruf sağlanacaktır. 

c) Sam'sun limanı ve havalisinin Doğu Anadolu ile münakalesinin karşılıklı olarak 300 kilo
metre kadar kısalması ile nakliyatta masraf ve zaman bakımından ehemmiyetli tasarruf sağla
nacağı gibi bilhassa Kastamonu ve Çorum vilâyetlerinin teşkil ettikleri geniş sahanın iktisadi, 
sosyal ve kültürel durumunun inkişafına imkân verilmiş olacaktır. 

Bu hattın inşaası için tahmin olunan masraf, alt yapı için 400 000 000 üst yapı, lokomotif, 
vagon ve umumi masraf karşılığı olarak da 200 000 000 olmak üzere ceman 650 milyon li
ra olup 5 yılda tamamlanması mümkün olan bu inşaatın alt yapısına fbaşlıyabilmek için her yıl 
bütçesine 80 milyon liralık bir ödeneğin konması gerekmektedir. 

Personel ve kadro durumu hizmetin maliyeti ve ifa tarzı 

Madde 2. — Devlet memurları aylıklarının teVhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığına ait kısmında değişiklik ypaılması hakkında hazırlanan 
bir kanun lâyihası 14 . 12 . 1960 tarih ve 10/23-21/16442 sayı ile Başbakanlığa sunulmuştur. 

Mezkûr kanun lâyihası ile öteden beri boş olup kullanılmasına ihtiyaç kalmıyân ve bir aylık 
tutarı 29 100 lira olan 97 aded kadronun kaldırılması ve mukabilinde aynı malî porteli 17 
aded 1 500, 2 aded 1 250, 1 aded 1 100 liralık kadronun ihdası derpiş edilmiştir. 
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Bu kanun teklifi Bakanlar Kurulunca kafbul edilmiş ve Millî Birlik Komitesine sevk edildiği 

Başbakanlığın 4 . 1 . 1961 tarih ve 71-1363/28 sayılı yazısiyle Bakanlığımıza Ibildirilüiiştir. 

Hizmetin inkişaf; seyri 

Madde 2. — Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve personel işleriyle alâkalı olarak bir reorganizas-
yona griişilme'si Bakanlıkça kararlaştırılmış olup bu hususun en kısa zamanda, gerçekleşmesi için 
Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ile mutabakata varılmıştır. 

Buna paralel olarak .teşkilât kanılınları üzerinde çalışılmaktadır. 

Geçen yıl bütçe tatbikatı 

Personel mevzuunda tam ıbir tasarruf zihniyeti ile hareket edilmiş ve münhal kadrolara zaruret
ler dışında hiçbir tâyin yapılmamıştır. 

Bu suretle hem maaşlı kadrolarda ve hem de ücret kadroları ile yolluklarda tasarruf sağlanmıştır. 
. Madde 3. — Üst dereceli kadrolarda hizmeti aksatacak bâzı hususlarla karşılaşılmış olup bu aksak

lığın giderilmesi için yukarda •zikredilen ve fakat henüz neticelenmemiş bulunan teklifler yapılmıştır. 
Madde 4. -— Ek ödeneğe lüzum hâsıl olmamıştır. 

Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkikler 

Madde 1. — Hizmetin iealbettirdiği kasa tazminatı tahsisatına bugüne kadar Bayındırlık Bakan
lığı bütçesinde yer verilmemiştir. 

Halbuki veznedar ve veznedar yardımcılarına kasa tazminatı verilmesi 29 . 2 . 1960 tarihinde neşir 
ve meriyete konulan 7458 sayılı Kanun ieaîbmdandıi". Bu tazminata bu yılki (bütçede yer verilmesi uy
gun olur. 

Bahis konusu tazminatları karşılamak üzere 1961 malî yılı -bütçesinde yeniden ihdas edilecek 2.18 
nci bölüme mevcut 3 veznedarın ücretlerinin % 20 si hesabiyle 600 liralık tahsisat konulması gerek
mektedir. 

Madde 3. — Yukarda zikrolunan kanun kabul edildiği takdirde fiilî kadrolar kifayetli hale gele
cektir. " 

Açık maaşı alan yoktur. 
Kadrosuz istihdamlar bahis' konusu değildir. 
Madde 4. — Tasarruflara yukarda işaret edildiği veçhile hassasiyetle riayet olunmaktadır. 
Madde 5. — Geçmiş sene (L) cetveline alınmış bulunan 113 kadro 1961 bütçesinde 'merkez ve taşra 

olmak üzere 326 adede iblağ- lOİunmuştur. 
Madde 6. — 1960 malî yılı bütçesinde külliyetli miktarda kadro (E) cetvelinden (D) cetveline 

alındığı gibi 1961 malî yılı bütçesinde de 176 kadronun (E) cetvelinden (D) cetveline aktarılma
sı teklif olunmuş ve bu teklif Maliye Bakanlığınca uygun görülerek kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 6 ncı maddede zikrolunan düşünce ile daimî mahiyet arz eden (E) cetveli kad
roları (D) cetveline aktarılmış olup keyfiyet 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygundur. Ba 
kıye (E) cetveli kadroları, (D) cetveli kadrolar alındıkça kaldırılacaktır. 

Madde 8. — Bakanlığımız Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliğinde üç yabancı mütehassıs 
çalıştırılmakta olup ihtisasları dolayısiyle hizmetlerinin devamına bakanlıkça zaruret görülmekte
dir. 

Ayrıca Danimarkalı bir mütehassısla mukavele yapılmıştır. 
3 mütehassısa mukavele ile aylık 10 950 lira ödenmektedir. 
Mukaveleleri malî yıldan malî yıla olmak üzere bir sene müddetlidir. 
Madde 9. — Bütçenin 452/10 bölümüne konulmuş bulunan tahsisat 4489 sayılı Kanunun mak

sadına uygun sarf edilmektedir. 
Fakat Bakanlığın hususiyeti icabı bugünkü şartlar tahtında daha ziyade yevmiyeli eleman ça

lıştırıldığından mezkûr kanundan istifade imkânları azalmıştır. 
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MEFRUŞAT, DEMİRBAŞ, TAŞIT, YAYIN VE SAİR DAİRE HİZMETLERİ 

X - Mefruşat ve demirbaş vilâyet tahsisatları sureti Katîyede ihtiyaca kâfi gelmediği gibi vi
lâyet bayındırlık müdürlüklerinin mefruşat ve demirbaş eşyasının onarımına dahi yetmediği tes-
bit edilmiştir. Bayındırlık müdürlüklerinin iş hacmi artması dolayısiyle ihtiyaçları olan mefruşat 
ve demirbaşın temini ve eskiyenlerinin yenileri ile değiştirilmeleri bütçenin imkânsızlığı dolayı
siyle sağlanamamaktadır. ' 

Bayındırlık Bakanlığı merkez teşkilâtının mefruşat ve demirbaş tahsisatı 10 - 15 seneden beri 
farklı bir artış göstermemiştir. Bilhassa son 5 - 6 senedir Bakanlığın artan iş hacmi ve dolayısiyle 
personel çoğalmasına mukabil olduğu kadar, piyasa yükselmesine cevap verecek şekilde yeteri ka
dar tahsisat verilmemiştir. Mefruşat ve demirbaş tahsisatı bakanlığın ihtiyacını karşılıyacak 
miktarda değildir. Zaruri ahvalde bu kabil ihtiyaçlar başka imkânlardan (Bütçe Kanunu (R) 
Cetveli Formülünden) faydalanılmak suretiyle karşılanılmaktadır. Mihaniki bir hesap makina-
ssmın bedeli 800 liradan 2 800 liraya, elektrikli bir hesap makinasmın bedeli ise, 1 500 liradan 
9 000 liraya yükselmiş; maruken bir sandalye, koltuk veya ahşap bir memur çalışma masasının 
bedeli çeşitli sebeplerle asgari 4 misline yükselmiş bulunduğu düşünülecek olursa mefruşat ve 
demirbaş tahsisatının israf edilmek şöyle dursun zaruri ihtiyaçları dahi 1/4 nispetinde karşıla
maya ancak kâfi geldiği görülmektedir. Tahsisatın bakanlık ihtiyacını ne derecede karşılayaca
ğı fiyat artışlarına inzimamen artan iş hacmi ve personel faktörünü birlikte mütalâa ile daha 
iyi tebeyyün eder kannaatindeyim. Bu şartlar karşısında mevzuubahis tahsisatların eski yıl
larda verilen miktarlar üzerinde kalmayıp, ihtiyacı tam feaTşılıyıaeak şekilde piyasa ve iş hacımı artışı
na mütenazır olarak verilmesi iktiza etmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığının bu tahsisatlarını diğer bakanlıkların benzer tahsisatları seviyesine 
yükseltmek suretiyle bu bakanlığın Bütçe Kanununun (R) formülünü zorlamaması da sağlanmış 
olacaktır. Bütçe Kanunu tarifatmda görüleceğiüzere demirbaş eşya meyanmda 24 çeşit eşya sa
yılmış bulunmaktadır. Bakanlıkça câri yıl bütçesinden, bunlar arasından yalnız yazı, hesap ve tek
sir makinaları onarımp. için, ödenmiş olan onarım masrafı 9 000 liradır. Bundan da, verilen tah
sisatın, hiçbir suretle yenileme için kâfi gelmiyeceği görülmektedir. 

XI - Merkez daireleri kırtasiye ihtiyacı 6400 sayılı Kanuna göre Devlet Malzeme Ofisince 
temin olunmaktadır. Câri yıl tahsisatı ile eski yıllar tahsisatları arasında 1/2 nispetinde bir ar
tış görülüyorsa da umumi fiyat artışları ve kırtasiyeye mütaallik birçok kalem malzemenin it
hal malı oluşu sebeplerinden fiyatların diğer malzemeler artışına uyarak yükseldiği malûmlarıdır. 
Umumi fiyat artışı ile tahsisat artışı nispetleri arasında makûl bir yakınlık müşahade edileme
mektedir. 

Bakanlığın öteberi (müteferrik) masrafları tahsisatı câri yıla nazaran 10 000 lira ilâvesiyle 
teklif olunmuştur. Bu madde tahsisatı ile yapılması iktiza eden hizmetle bedellerinin artmış ol
ması ve günden güne genişleyen taşra teşkilât ve hizmetlerinin zaruri nakliye massrafları adı ge
çen tahsisatın artırılması zaruretini doğurmuştur. 

Aydınlatma ile merkez posta ve telgraf tahsisatı câri yıl tahsisatı seviyesinde tutulmakla bu 
hizmetlerin görülebileceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

50/51 sayılı Kanunla mevkuf tutulan 15 000 liranın tenzilinden geriye kalan 100 000 lira ile 
câri yılda olduğu gibi merkez telefon hizmetlerinin aksamadan görüleceği anlaşılmaktadır. 

Gendşliyen merkez teşkilâtına istiabedememesi sebebiyle Bakanlık binasına bir kat ilâve 
olunmuş ve bu sebeple ısıtma tahsisatı câri yıla nazaran 6260 lira faalasiyle teklif olunmuştur. 

«D» cetveli kadroların merkez kısmında çalışan hizmetlilerden giyecek eşyası verilmesi mû
tat olanlar için yaptırılacak elbise, palto, ayak İcabı, iş elbisesi ve iş gömleği tahminî bedelleri 
olup, geçen seneki duruma göre ancak 6 000 lirafazlasiyle temin olunabileceği anlaşılmaktadır. 

XII - Mülga 3827 sayılı Kanunla ve Bütçe Kanununun (R) cetveli formülüne göre emanet 
veya ihale suretiyle yaptırılmakta olan demiryolu, liman, iskele, barınak, hava meydanı ve 
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çeşitli bina inşıaaatları kontrol ve inşa hizmetlerinin ifası için lüzumlu gömülen motorlu vasıtalar 
satmalınmış ise de, 12 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli 2 
numaralı cetvelde gösterildiği üzere Bakanlık Müsteşarlık Makamı için bir aded binek vasıta
sının satınalınabilmesi için lüzumlu 70 000 lira tahsisat ile yine bu kanunun 17 nci maddesine 
göre kullanılması menedilen motorlu taşıtlardan Devlet Malzeme Ofisine iade .olunması iktiza 
eden 19 aded Forjd Station vagonun kullanıldığı hizmetlerde kullanılmak üzere yeniden satınalı
naeak 19 aded çift diferansiyelli kaptık'açtımn temini için lüzumlu tahminen 420 000 liranın 
açılacak yeni bir fasılda gösterilmesi mezkûr kanunun icabatmdandır, 237 sayılı Kanuna müsteni
den Müsteşarlık Makamı için satınalınaeak bir aded binek otosunun işletme masrafları iein 5 000 
ve onarım masrafları için 4, 000 liranın Bakanlık bütçe teklifi 309 ncu faslına ilâvesi lüzumludur. 

XII I - Bakanlıkla ilgili neşriyatı ve bu neşriyattaki tenkid ve tavsiyeleri görmek ve çalışma
larda aydınlatıcı doküman olarak bulundurmak maksadiyle Türkiye'de neşrolunan tanınmış ga
zete, mecmua ve eserlerin satmalma ve abonman ücrtleriyle Bakanlığın teknik faaliyetlerine yar
dımcı mahiyette görülen yerli ve yabancı teknik kitapların ithal ve satmalınması için teklif olu
nan tahsisat lüzumlu ve yeter derecededir. 

Yayın masrafları faslında Jher çeşit giderler maddesi ile istenmiş bulunan tahsisat proje, re
sim ve saire gibi dokümanın çerçeve ve bezlenmesi, etüd için lüzumlu büyük mikyaslı münhanili 
haritaların satmalınması ile yabancı dilde yazılmış teknik eser ve teklif mektuplarının tercüme 
ücretleri ve lüzumlu görülen telif haklarının satmalına ücretleri ve kanun, Resmî Gazete ve di
ğer kitapların cilt masrafları bu tahsisattan sarf olunduğu cihetle mezkûr tahsisat tamamen mak
sada masruf bulunmaktadır. 

TEMENNİ VE MÜTALÂALAR 

1. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerin Bayındırlık Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapılması hakkında hazırlanan kanun 
lâyihası 14 . 12 . 1960 tarih ve 10/23 - 21/16442 sayı ile Başbakanlığa sunulmuştur. 
' Mezkûr ikamın lâyihası ile öteden beri boş olup kullanılmasına ihtiyaç kalmıyan bir aylık tu

tarı 29 100 lira olan 57 aded kadronun kaldırılması, mukabilinde aynı malî porteli 17 aded 
1 500, 2 aded 1 250, 1 aded 1 100 liralık kadronun ihdası derpiş edilmiştir. Kanun teklifi Ba
kanlar Kurulunca kabul olunmuş ve Kurucu Meclise sunulmuştur. 

2. Yapı ve imar İşleri; Demiryolları ve Limanlar İnşaat ve Hava Meydanları ve Akaryakıt 
Tesisleri İnşaat Reisliği ayrı ayrı ihtisas daireleri olduğu ve her birinin ayrı dış münasebetleri bu
lunduğu cihetle her reisliğe 1 750 lira ücretli birer aded (E) cetveli tercüman kadrosu ek
lenmesi icab etmektedir. 

3. Maaşlara, 1 Mart 1961 tarihinden itibaren yapılacak zamlarla alâkalı olarak Bakanlığın 
nrer'kez ve taşra teşkilâtında çalışan (D) cetveli ücretliler için tefrik edilen 360 000 liralık 
tahminî tahsisatın kâfi gelmiyeceği zannedilmektedir. 

Zam (E) cetveli ücretlerde çalışan personele de hakkı müktesepleri nispetinde teşmil olunduğu 
takdirde ihtiyaç 1100 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığının Devlet idaresinde ifa ettiği hizmetin mahiyeti, inkişaf seyri, yaptığı 
ve ileride yapacağı işlerin genişliği olduğu gibi arz edilmiş ve 1961 bütçe tasarısına ait mütalâa 
ve temenniler belirtilmiştir. 

Bütçe Komisyonunun tasvip ve kabulüne sunulur. 

Bütçe Komisyonu Rapoftörü 
Temsilci üye 
Avni Doğan 
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1 

ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 

1 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık'ma
aşı 

Bölüm toplamı 
1 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Bölüm toplamı 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

12 000 

2 756 602 
3 548 803 

1 

1 

6 305 407 

1 492 800 
1 541 400 

3 034 200 

1 424 400 

2 428 800 

3 853 200 

200 000 

12 000 

3 184 000 
2 962 000 

1 

1 

6 146 002 

2 251 000 
2 477 000 

4 728 000 

868 000 

1 693 000 

2 561 000 

201 600 

12 000 

3 184 000 
2 962 000 

1 

1 

6 146 002 

2 251 000 
2 477 000 

4 728 000 

868 000 

1 693 000 

2 561 000 

201 600 
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B. M. 

> 

ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam-

207 

209 

210 
218 

301 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

10 
20 
30 
40 

mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı , 
Vilâyetler memurları ölüm'" 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
7458 sayılı Kanuna göre veri
lecek kasa tazminatı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 

43 800 

„ 77 000 

3 600 

6 600 

2'600 

3 500 
4 500 

141 600 

1 

573 772 
4 200 

0 

14 112 380 

6 000 
.5 000 
10 000 
25 000 

40 000 

50 000 

3 600 

6 600 

2 600 

3 500 
4 500 

110 800 

1 

707 197 
4 200 

0 

14 458 800 

-•• 

6 000 
5 000 

10 000 
35 000 ' 

40 000 

50 000 

3 (500 

6 600 

2 600 

3 500 
4 500 

110 800 

1 

• 

707 197 
4 200 

6 000 

14 464 800 

• -

-

6 000 
• 5 000 
10 000 
30 000 
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B. M. 

50 
60 

v 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

* 

ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma 
İsıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

50 000 
58 740 

154 740 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
65 000 

171 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
65 000 

166 000 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

10 000 

50 000 

Bölüm toplamı 485 OCfo 

10 000 

50 000 

347 500 

10 000 

50 000 

305 
306 
307 

21 
22 

10 
20 
30 
40 
50 

retleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telef on giderleri 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 

17 000 
115 000 
12 000 

194 000 

10 200 
27 000 

112 500 
42 500 

180 000 
125 000 

25 000 

17 000 
100 000 
12 000 

179 000 

10 200 
33 000 

102 500 
40 000 

140 000 
60 000 

5 000 

17 000 
100 000 
12 000 

179 000 

10 200 
33 000 

102 500 
40 000 

140 000 
60 000 

5 000 

347 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hüküm et ı; o Kom i.-yonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahlar 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

12 500 
14 000 

26 500 

309 Taşıt giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme 

giderleri - 5 000 
12 Bakanlık otomobili onarma 

giderleri 4 000 

9 000 
935 940 

16 000 
17 500 
33 500 

16 000 
17 500 
33 500 

5 000 

4 000 

9 000 

812 700 

5 000 

4 000 

9 000 

807 700 

403 
422 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma genel giderleri 

25 000 

50 000 

25 000 

300 000 

25 000 

300 000 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 

451 Yayın giderleri 
10 Satımalma ve abone 
20 Başka 'her çeşit giderler 
0 Tanıtma giderleri 

Bölüm toplamı 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit giderleri 

63 000 

15 000 
10 000 

100 000 
t 

125 000 

6 000 

63 000 

15 000 
10 000 

0 

25 000 

20 000 

63 000 

15 000 
10 000 

0 

25 000 

20 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1%0 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve gündelikleri 25 000 25 000 25 000 

453 

10 

20 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

31 000 

1 

25 000 

25 001 

319 001 

45 000 

500 

10 000 

10 500 

468 500 

45 000 

500 

10 000 

10 500 

468 500 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 20 000 20 000 20 000 
502 Eski yıllar borçları 

) 1956 -
) 1928 -

1959 yılları borçları 
1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kışını toplamı 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

3 000 
1 000 

4 000 

24 000 

Altıncı hısım - Yardımlar 

653 Bayındırlık Bakanlığı mensup
ları istihlâk Kooperatifine 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 0 60 000 60 000 

Altıncı kısım toplamı • 0 60 000 60 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altmcı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
14 112 380 

935 940 
319 001 

24 000 
0 

15 403 321 

12 000 
14 458 800 

812 700 
468 500 

24 000 
60 000 

15 836 000 

12 000 
14 464 800 

807 700 
468 500 

24 000 
60 000 

15 837 000 

Yatırımlar 
701 Devlete ait yapıların bakım ve 

onarım giderleri 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
11 Başbakanlık 
12 Danıştay Başkanlığı 
13 6805 sayılı Kanun gereğince 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
binası inşaatı her türlü masraf
lar 

14 Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü 

15 Adalet Bakanlığı 
0 5032 ve 6148 sayılı kanunlar 

gereğince İstanbul Adalet bi
nası yapımı her /türlü giderleri 

0 6147 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul ve İzmir'de Jbirer ce
za evi yapımı her türlü gider
leri 

18 Emniyet Genel Müdürlüğü 
19 Jandarma Genel Kumandan

lığı 
20 Maliye Bakanlığı 

1 
1 000 000 

2 000 000 

2 000 000 
11 000 000 

1 
1 

2 000 000 

2 000 000 
10 250 000 

1 
1 

2 040 000 

2 000 000 
10 250 000 

1 000 000 

230 419 
000 000 

2 
36 

550 000 
000 000 

0 

0 0 
4 000 000 4 000 000 

1 550 000 
23 311 577 

5 550 000 
23 311 577 
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x 1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
B. M, ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

21 Millî Eğitim Bakanlığı 21 000 000 26 000 000 26 800 000 
22 Bayındırlık Bakanlığı 445 000 445 000 445 000 
23 6165, 7027 ve 7306 sayılı kanun

lar gereğince İstanbul Opera 
binasının ikmali her türlü gi
derleri 20 347 495 10 000 000 10 000 000 

24 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 29 000 000 22 645 000 22 645 000 

25 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 3 017 500 1504 000 3 175 000 
26 Tarım Bakanlığı 3 978 000 1 500 000 28 610 000 
27 Ulaştırma Bakanlığı 416 000 150 000 150 000 
28 Çalışma Bakanlığı 1 1 1 
29 Basın - Yayın ve Turizm Ba

kanlığı 1 000 000 200 000 500 000 
30 4879 sayılı Kanun gereğince 

Ankara Tıp Fakültesi yapımı ' . 
her türlü giderleri 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

70 . Makina ve vasıtaların onarımı 50 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 142 034 416 108 655 580 142 576 580 

742 5011, 5855, 7074 ve 7416 sayılı 
kanunlar gereşince Büyük 
Millet Meclisi binası ve eklen
tileri yapımı 

10 
20 

Yapım giderleri 
Prim veya kur farkları 

Bölüm toplamı 

Memur loj manian yapımı gi
derleri 

4 362 000 
21 100 000 

6 462 000 

150 000 

4 000 000 
0 

4 000 000 
t 

4 

0 

4 000 000 
0 

4 000 000 

0 
0 

745 6373, 6594 ve 6595 sayılı ka
nunlar gereğince kurulacak 
üniversitelerin bilûmum inşa- f 
at ve tesisat giderleri 17 000 000 13 300 000 13 300 000 

746 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yeni binasiyle müştemilâtının 
tefriş ve tezyin işlerinin yapıl
ması giderleri 10 350 000 2 500 000 2 300 000 

0 Londra'da açılacak Türk Mi
mari Sergisi her türlü gider 
leri 200 000 0 0 



£92 —̂  ' 31 — Bayındırlık Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

748 Sığınaklar inşaatı, tesisi, tami
ri her türlü giderleri 500 000 500 000 500 000 

749 Anıt •- Kabir inşaatı bono kar
şılığı . 0 1 026 420 1 026 420 

0 0 237 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar (Maliye 
bütçesine) 862 500 0 0 

760 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesine bağlı Cebeci Hasta
nesine Doğum, Çocuk, Akıl ve 
Göğüs klinikleri inşası, kat ilâ
veleri ve ikmalleri giderleri 2500 000 2500000 2 500 000 

761 7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin ilâve in
şaatı giderleri 2500000 2500000 2500000 

0 7007 sayılı Kanun gereğince 
T. B. M. Meclisi yeni -feinasiy-
le müştemilâtının tefriş ve tez
yin işlerinin yapılması gider
leri v 1 111 163 0 0 

763 

10 
20 

30 
-

5367, 5843, 6213 ve 7415 sayılı 
kanunlar gereğince hava mey
danları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler 
Yapım giderleri 
Atelye işletme giderleri ile 
makina ve vasıtaların onarımı 
Satınalınacak makine ve vasi 
talar 

Bölüm toplamı 

23 650 000 

750 000 

1 000 000 

25 400 000 

35 440 000 

750 000 

700 000 

36 890 000 

• 

35 440 000 

750 000 

700 000 

36 890 000 

776 Demiryollar yapım giderleri 
11 3262, 3813, 4643, 5075 ve 6845 

sayılı kanunlarla yapilacaik Di
yarbakır - Cizre, Elâzığ - Van 
hudut hatlariyle , Bitlis şube 
hattı yapım giderleri 17 000 000 33 000 000 33 000 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

12 4643 ve 6210 sayılı kanunlar 
gereğince yapılmakta olan Er
zurum hattı uzatma güderleri, 

13 4643, 5413, 6602 ve 7358 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak 
Maraş şube hattı ile Narlı - Ga-
zianteb - Karkamış hattı ya
pım giderleri 

14 5415 ve 6601 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Kozlu -
Ereğli hattı ile Armutçuk şu
be hattı yapım giderleri 

15 6181 ve 7358 sayılı kanunŞlaır 
gereğince yapılacak iltisak ve 
kuşak hatları yapım giderleri 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı, istimlâk ve diğer 
giderler 

0 Pirim veya kur farkları 
60 Kasa tazminatı, tedavi, teçhiz 

ve tekfin giderleri 
70 MalMna ve.vasıtaların onarımı 

Bölüm toplamı 

Limanlar yapım giderleri 
10 6237 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak lima*n iskele ve ufak 
barınaklar yamm giderleri 

11 5775, 6192, 6596 ve 7047 sayılı 
kanunlar ve ekleri gereğince 
yapılacak liman ve sair deniz 
tesisleri • 

12 İskele, rıhtım ve rampalar ya
pım giderleri 

40 istikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı, istimlâk ve diğer 
giderler 

41 Pirim veya kur farkları 
70 Maıkina ve vaisıtaların onarımı 

Bölüm toplamı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

11 000 000 6 650 000 6 650 000 

8 000 000 3 500 000 3 500 000 

500 000 100 Ö00 100 000 

16 000 000 7 660 000 7 660 000 

15 000 000 13 000 000 13 000 000 
23 300 000 0 0 

15 000 15 000 15 000 
50 000 50 000 50 000 

. . . . — • « • • — — • ı.ı • 

90 865 000 63 975 000 63 975 000 

35 000 000 44 275 000 44 275 000 

72 000 000 74 800 000 74 800 000 

500 000 570 000 570 000 

25 000 000 14 200 000 14 200 000 
28 650 000 15 530 000 15 530 000 

50 000 50 000 50 000 

161 200 000 149 425 000 149 425 000 
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B. M. 

0 

791 

10 
20 
30 

. ödeneğin çeşidi 

îkizdere Hidro - Elektrik San
tralı inşaatı için (Sarf şekli. 
Bakanlar Kurulunca belirtilir) 
Yatırını hizmetleri muvakkat 
vazife harcırahı 
Demiryolları ve limanlar işleri 
Yapı ve imar işleri 
Hava ımeydanlan 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar töpjamı 

1960 
yılı 

ödeneği * 
. Lira 

2 000 000 

400 000 
450 000 
150 000 

1 000 000 

463 272 579 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyon ı 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

400 000 
450 000 
150 000 

1 000 000 

386 272 000 

0 

400 000 
450 000 
150 000 

1 000 000 

419 993 001 



« 
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1960 1961 yüı için 
yılı Hükümetçe «Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar çacuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

11 
12 

21 
22 

11 
12 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler ve ecnebi -memleket
lerdeki hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

12 000 

2 801 200 

6 000 000 
1 

1 

8 801 202 

505 200 

1 907 İ00 

2 412 300 

12 000 

• 

3 500 000 

6 300 000 
1 

1 

9 800 002 

660 600 

2 420 000 . 

3 080 600 

12 000 

3 500 000 

6 300 000 
1 

1 

9 800 002 

• 660 600 

2 420 000 

3080 600 

32 000 

30 000 

3 000 

30 000 

30 000 

3 000 

30 000 

30 000 

3 000 
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B. M. 

22 

31 

32 

40 

% 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 

5 000 

5 000 
1 

78 001 

1961 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

5 000 

5 000 
1 

76 001 

L İÇİtt 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

5 000 

5 000 
1 

76 001 

207 

209 

210 

301 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34. 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

1 500 6 000 6 000 

437 400 
4 200 

539 000 
4 200 

539 000 
4 200 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme • 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

11 734 603 

30 000 
4 000 
6 000 

15 000 
5 000 

10 500 

70 500 

13 505 803 

30 000 
4 000 
5 000 

20 000 
10 000 
20 000 

89 000 

13 505 803 

30 000 
4 000 
5 000 

20 000 
10 000 
20 000 

89 000 

302 Vilâyetler büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 

17 000 
4 000 

17 000 
4 000 

17 000 
4 000 



32 — Ticaret Bakanlığı — 299 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 
40 
50 
60 

Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

6 000 
12 500 

, 10 500 
15 000 

65 000 

5 000 . 
12 500 
10 000 
15 000 

63 500 

5 000 
12 500 
10 000 
15 000 

63 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merikez posta ve telgraf ücret

leri 
12. Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon giderleri 
22 Vilâyetler telefon giderleri 

30 000 

60 000 

35 000 
52 500 
45 000 

Bölüm toplamı 192 500 

30 000 

65 000 

35 000 
75 000 
45 000 

220 000 

30 000 

65 000 

35 000 
75 000 
45 000 

220 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

0 
150 000 

150 000 

90 000 
150 000 

240 000 

90 000 
150 000 

240 000 

306 Giyecekler 16 500 16 500 16 500 
QA*7 TTîîrpiY'îîTîlîî r 

10 Daimî vazife harcırahı 14 000 10 000 10 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 85 000 77 00Ö 70 000 
30 Müfettişler harcırahı 370 000 360 000 310 000 
41 Ecnebi memleketler harcırahı 80 000 150 000 100 000 
42 Tetkikat için ecnebi memleket

lere gönderilecek müfettişler 
harcırahı ' 50 000 0 50 000 

50 'Ecnebi uzman ve hizmetlilerle, 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 25 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 624 000 612 000 555 000 
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1 ödeneğin çeşidi 

- Ticaret Bakanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca, 

istenen kabul edilen 
Lira Lira B. M. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez, 9 000 Î 9 000 9 000 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

ler 30 000 30 000 30 000 

309 
11 

12 

21 

22 

310 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
• 90 

91 
92 
99 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme 
giderleri 
Bakanlık otomobili onarma 
giderleri 
Merkez taşıtları işletme gi
derleri 
Merkez taşıtları onarma gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve umumi giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma' ' 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon gi-( 
derleri 
Kira bedeli 
Ziyafet giderleri " 
Daimî vazife yolluğu . 
Muvakkat vazife yolluğu 
Basılı kâğıt ve defterler 

Bölüm toplamı 

39 000 

4 500 

3 0Q0 

4 500 

2 000 

14 000 

36 000 
20 000 
23 000 

150 000 
23 000 
28 000 

144 000 
350 000 
56 000 

360 000. 
85 000 
12 000 

1 287 500 

39 000 

4 500 

3 000 
* 

4 500 

2 000 
••—>ı 

14 000 

32 000 
19 000 
19 000 

138 000 
19 000 
22 000 

150 000 
290 000 
50 000 

220 000 
30 000 
8 000 

1 027 000 

39 000 

4 500 

3 000 

4 500 

2 000 

14 000 

32 000 
19 000 
19 000 

138 000 
19 000 
22 000 

144 000 
290 000 

50 000 
220 000 
60 000 

.. 8 000 

1 021 000 

Üçüncü kısım toplamı 2 489 000 2 351 000 2 288 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri • 
6224 ve 6973 sayılı kanunların 
8 nci maddelerine göre yapıla
cak ödemeler 
Lâboratuvarlar giderleri 

10 ölçü ve ayar lâboratuvarlan 
20 Tahlil lâboratuvarlan 

Bölüm toplamı 

Su mahsullerine ait ilmî araş 
tırmalar umumi giderleri 
Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi giderleri 
Yayın giderleri 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderler 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

15 ÖÛO K? 000 15 000 

25 200 50 196 50 196 

S 5 000 5 000 
20 000 l 15 OOp 15 000 

20 000 v 20 000 20 000 

60 000 40 000 40 000 

500 000 * 575 000 575 000 

31000 31000. 31000, 
25 000 35t)00' 35 000 
56 000 66 000 66 000 

10 000 5 000 5 000 

56 000 , 56 000 56 000 

150 000 220 000 220 000 
••• ' • * ' 

206 000 276 000 276 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

458 İştirak edilecek dış sergiler 

Dördüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

700 000 

1 652 200 

1961 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

520 000 

1 567 196 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

575 000 

1 622 196 

653 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

15 000 

Ticaret Bakanlığı Memur ve 
Hizmetlileri Yardımlaşma Der-
nşğine (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) 

Altıncı kısım toplamı 

0 
O 

15 000 

42 000 

42 000 

15 000 

10 
20 

1956 - 1959 yılları borçları 
1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

12 000 
1 

12 001 

27 001 

12 000 
' 1 

12 001 

27 001 

12 000 
1 

12 001 

27 001 

42 000 

42 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım, toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
•Beşinci- kısmı toplamı * . 

Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
11 734 603 
2 489 000 
1 652 200 

27 001 
0 

15 914 804 

12 000 
13 505 803 
2 351 000 
1 567 196 

27 001 
42 000 

17 505 000 

12 000 
13 505 803 
2 288 000 
1 622 196 

27 001 
42 000 

17 497 000 
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ödeneğin çeşidi 

Ticaret Bakanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 303 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Lâboratuvarlar makina, alet ve 

malzemelerin onarımı P § i 
10 ölçü ve ayar lâboratuvarlan S 
20 Tahlil lâboratuvarlan 10 000 \ 

Bölüm toplamı 10 000 

2 000 
8 000 
10 000 

2 000 
8 000 
10 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Lâboratuvarlar için satmalma-
cak makina, alet ve malzemeler 

10 ölçü ve ayar lâboratuvarlan 
20 Tahlil lâboratuvarlan 

Bölüm toplamı 

Ya,tmmlar toplamı 

95 000 l 

95 000 

105 000 

10 000 
35 000 

45 000 

55 000 

10 000 
35 000 

45 000 

55 000 
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Rapor 
*-' '-- T" •".'" -mm^m^^ 8.2.1961 

Kurucu Meclis Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Raportörlüğü ile vazifelendMldiğim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1961 malî yılı bütçe 
tasarısı üzerinde yaptığım tetkiklerin neticesi ekli raporda telhisen arz ve izah olunmuştur. 

: Raporun tanziminde takiibolunan me'tod ve sıra evvelâ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı-
nin vazifelerinin ana hatlarının belirtilmesi, saniyen son yıllar zarfında verilen ödeneklerle bu va
zifelerin ifasında ne derecede başarı sağlandığının ve ne gibi noksanların kaldığının tesbiti, niha
yet-inkılâp Hükümetinin memleket sağlığı ile ilgili hizmetlerde tam bir muvaffakiyete ulaşabilme
si için sağlık konusunda ittihaz edilen ve edilecek olan yeni tedbirler mey anında 1961 bütçesinde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrılan tahsisatın yeterlik derecesinin araştırılması istika
metinde olmuştur. 

1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının vazife ve fonksiyonları : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının alâkalı kanunlarla uhdesine tevdi edilmiş bulunan hiz

metlerin en mühimleri koruyucu ve iyi edici hekimlik, sosyal hizmetler, sağlık personeli yetiştiril
mesi ve halk sağlığı eğitimidir. 

1. Koruyucu hekimlik hizmetleri : 
Modern Devlet anlayışında, memleketin iç ve dış emniyetinin yanında halkın sağlığının korun

ması da birinci derecede önemli bir vazife ,olarak kabul edilmektedir. Bir memleketin ekonomik 
gelişmesinde halk sağlığının pek önemli rolü vardır. Halkın sağlığını korumak suretiyle çiftçi ve 
işçinin iş randımanını yükselterek millî geliri artırmak ve hastalık şeheviyle iş saati kaybedil
mesi ve hasta tedavisi için -büyük meblâğların sarfı gibi ekonomik gelişmeyi engelliyen faktör
lerin tesirlerini asgariye indirmek mümkündür. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş, verem, sıtma, trahom, frengi ve cüzzam gibi sosyal hasta
lıklarla mücadele, ana ve çocuk sağlığı, akıl ve rufe. sağlığı, çevre sanitasyonu, hıfzıssıhha lâlbora-
tuvarları tesisi, hudut ve sahiller hıfzıssıhhası ve hailk sağlığı eğitimi gibi çeşitli hizmetler Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının dikkat ve itina ile yürütmesi »gereken belli Ibaş'lı koruyucu hekimlik 
hizmetleridir. Derhal işaret edelim ki,. Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığının en önemli fonksiyonu 
'bu koruyucu hekimlik hizmetlerinde toplanmıştır. 

2. îyi edici hekimlik hizmetleri : 
3017 sayılı Teşkilât Kanununun 33 ncü maddesi hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı lüzum görü

len yerlerde hastaneler, sanatoryumlar, akliye ve asabiye hastaneleri, muayene ve tedavi evleri, do
ğum ve çocuk bakımevleri açmak; kuduz tedavi müesseseleri,- (bakteriyoloji lâ/b'oratuvarları, sıhhi 
müzeler, genel sağlığın korunması için lüzulmlu diğer sıhhi ve içtimai müesseselerle, malûllere mah
sus müesseseler, 4258 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesine göre sağlık merkezleri kurmakla vazife-
lendirilmiştir.a 

Yataklı sıhhi müesseselerde, fakir halkın Iher türlü muayene ve tedavileri imeccanen icra kılın
maktadır. Evvelâ bu sefceple saniyen hizmetin mahiyeti icaJbı iyi edici hekimlik hizmetleri, koruyucu 
hekimlik hizmetlerinden çok pahalıdır, ileri seviyeli "birçok memleketlerde flbu hizmetler sağlık b 
akanlıklarınm doğrudan doğruya meşgul «oldukları bir hizmet değildir. 

3. Sağlık personeli yetiştirilmesi : 
Sağlık hizmelterinin bulgun ulaştığı gelişmeye göre, bu hizmetlerde 13 çeşit tıp ve yardımcı t ıp 

personelinin çalışması icalbetmektedir. Bakanlık ibu personelin yetiştirilmesi için 3017 sayılı Kanu
nun 33 ncü maddesindeki hükümlere dayanarak hıfzıssıhlha okulu, Sosyal Hizmetler Akademisi, 

^» 
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hemşire okulu, eibe okulu, sağlık" memurları okulu ve köy e!be okulları açmakla mükellef [bulun
maktadır. 

4. Halk sağlığı eğitimi : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Millî Eğittim, Millî Savunma, Tarım ve Çalışma ba

kanlıkları ile müştereken yapması icabeden Halk Sağlığı eğitimi memleketimizde henüz gelişme
miştir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı mahdut imkânlarla afiş, broşür ve mecmua tab ve tevzi et
mekte, öğretici flim göstermekte ve sabit ve seyyar sağlık müzeleri tesis etmekle iktifa zorun
da kalmaktadır. 

5. Sosyal hizmetler : 
Başlangıçta vatandaşların hayırsever duygularından menşeini alan ve karşılıklı yardımlaşma 

ve dayanışmaya dayanan bu hizmetler, bilâhara hayır dernekleri tarafından yürütülmüş ve da
ha sonraları sosyal ihtiyaçların artışı ve sanayiin gelişmesi neticesinde umumi muvazeneye 
dâhil daireler ile mahallî idarelerin kendi mevzuatına koydukları hükümlerle bir nevi âmme 
hizmeti haline, getirilmiştir. 

0 - 6 yaş arasındaki korunmaya muhttaç çocukların bakımları, hastalıkları; dolayısiyle iyileş
tikten sonra işlerine clönemiyen veya sağlıklariyle mütenasip bir iş sahibi olmaları gereken
lerle sakatların işe alıştırılmaları (Rehabilitasyon), Kan bankalarına yardım, derneklere yar
dım, malûllere mahsus müesseseler tesisi, belediye hastanelerine yardım, sıhhi tesisler meydana 
getirecek derneklere yardım, talebeye burs tahsisi gibi hizmetler, Bakanlığın meşgırl olduğu bel
li başlı sosyal hizmetlerdendir. * 

6. Murakabe hizmetleri : » 
Bakanlığın yukarda zikredilen mühim hizmetlerinden başka diğer resmî dairelerle İktisadi 

Devlet Teşekkülleri, dernekler, azınlıklar ve şahıslara ait hastanelerin; yurda sokulan ve yurt
ta yapılan ilâçlarla ecza lâboratuvarları ve depolarının, derneklere veya azınlıklara ait yar
dımcı tıp personeli okullarının „ve gayrisıhhi müesseselerin kontrol ve murakabeleri gibi çeşitli 
murakabe hizmetleri de bulunmaktadır. 

Telhisen ifade olunan bu hizmetler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ne kadar geniş ve 
ağır vazife ve mesuliyetle karşıkarşıya bulunduğunu göstermektedir. 

Son defa kabul olunan saehk hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 5 . i . 1961 tarih ve 
224 numaralı Kanun Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının vazifelerinin şümulünü o derecede ge
nişletmiştir ki, bu kanun peyderpey tatbik edildikçe memlekette vazife ve mesuliyetinin vüsati iti
bariyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı her halde başta gelecektir. Acaba Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bu vazife ve fonksiyonunu nasıl ifa edegelmiştir? 

Bunun için, son yıllarda bu Bakanlığa verilen ödeneklerin tahlilinden başlamak ve hizmetlerde
ki başarı ve aksaklıkların bütçeye atfı mümkün olan hissesini belirtmekte fayda mülâhaza olunur. 
Bu tahlili mütaakıp kısaca bütçe dışındaki s#ir müspet ve menfi faktörlere işaret edilmekle iktifa 
olunabilir. 

İT - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçelerinin son yıllar zarfındaki seyri (ve bunun hiz
metlerin ifasına olan tesiri) 

a) Bütçe tahminlerine göre mukayese : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin yekûnu 
1950 de 60 615 522 lira iken 
1955 » 109 686 149 liraya 
1960 da İ 37 190 570 liraya yükselmişti]'. 
Bu nominal artışın nispeti: - ' 
1950 - 1955 devresi için % 151,52 
1950 - 1960 » » c/c 528,5? etmektedir. ' # . 

t 
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Şu kadar ki, nominal bezayüt nispetinim hakiki artışa tekabül eden kı.sm.ını>n Ibulunabilımesi için 

esas ittihaz olunanı seneler arasındaki fiyat tefeffülerinin, yani para kıymetinde vukubuian tenezzü
lüm dikkat nazarıma alınması gerektir. , 

1950 senesi toptan satış fiyatları 100 itibar edildiği takdirde 1955 te fiyat seviyesi 139, 1960 da 
279 olmaktadır. (1) O halde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesindeki gerçek tez-ayüıdün, bu
lunabilmesi için fiyat seviyesindeki yükselişim, nominal artıştan indirilmesi icabetnıektedir. Bu tak
dirde ise, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesindeki gerçek artış 

1950 - 1955 devresinde yüzde 151,52 — »9,58 = 111,94 
1950 - 1960 » » 528,57 — 179,16 = 349,41 olmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, hizmetlerinin bütün memleket nüfusuna şâmil bulunan 
vasfı göz önünde tutulursa, muhtelif yıl bütçelerinin sağladığı çalışma gücüMn haikikata daha 
yakın bir mukayesesinin yapılabilmesi için esas ittihaz olunan yıllar zarfında memleket nüfusun
daki tezayüdün de nazarı dikkate alınmasında fayda vardır. 

Türkiye'nin nüfusu 1955 te 1950 deki nüfusa nazaran % 15,15; 1960 ta ise (Yine 1950 nüfu
suna kıyasla) % 28,45 artmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, bu üç seneye ait Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesinde fert başına düşen tahsisat miktarının mukayesesini temin etmek üzere 
nüfus artışı nispetlerinin bütçelerin gerçek tezayüdündeki nispetlerden tenzil edilmesi lâzımgel-
mektedir. Bu takdirde Sağlıik ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinde; 

1950 - 1955 devresinde (l l i ;94 - 15,15 = 96,79) nispetinde bir artış; 
1950 - 1960 devresinde ise (319,41 - 32,76 = 316,65) nispetinde bir artış husule gelmiş bulun

duğunun kabulü iktiza etmektedir. 
b) Kesin hesaplara göre'mukayese : 
Bütçe tahmin rakamları arasında yapılan bu mukayese aynı yıllara tekabül eden kesin hesap

lar itibariyle yapıldığı zaman tezayüdün daha a.'/, olduğu görülmektedir. Filhakika, hesabı katilere 
nazaran Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca : 

1950 de 57 111 214 lira 
1955 te 131 627 896 » 
1959 da 283 443 924 » sarf edilmiştir. Kesin hesaplar arasındaki nominal artış nispeti : 
1950 - 1955 devresi için % 130,476 
1950 - 1960 » » % 396,30 olmaktadır. 
Fiyat tereffmimdeki farklar izale edildiğinde gerçek farkların nispeti : 
1950 - 1955 devresi için (130,476 - 39,58) % 90,896 
1950 - 1960 » » (396,30 - 179,16) % 217,14 artış şeklinde tecelli etmektedir. Nihayet 

nüfus tezayüdü dikkate alındığında bu artış nispetleri •: 
1-950 - 1955 devresi için ( 90,89 - 15,15) % 75,74 
1950-1960 » »• (217,14 -32,76) % .184,38 halini almaktadır. 
c) Bütçelerdeki tahsisat kısımları itibariyle mukayese : 
Mukayese bir de Sağlıik ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin kendi bünyesi dâhilinde muh

telif masrafların bütçede gruplamdırıklıkları kısımlar itibariyle yapılacak olursa aşağıdaki tablo-
da'ki netice elde olunur, 

fil) Merkez Bankası bülteni, Sayı Sf. 



1950 
(Bakanlık 

bütçesinde 
Ödenek % nispeti 

1955 

ödenek 

1950 ye 
Bakanlık • göre 

bütçesinde artış 
% nispeti nispeti ö 

Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
'Borçlar 
Yardımlar 
Yatırımlar (Bayındırlıkdâhil) 
Taşıt satmalma (Maliye) 

27 073 ,635 
1 632 287 

22 839 218 
59 026 
14 844 

5 006 563 
34 631 

47,78 
2,88 

40,31 
0,72 
0,26 

0,061 

56 660 204 

54 087 783 
5 909 709 

53 683 189 
403 228 
630 792 

16 730 893 
182 299 

131 -627 898 

41,09 
4,49 

40,78 
0,306 
0,479 

12,71 
0,138 

99,78 
262,05 
135,05 
583,13 

4149,51 
234,18 
426,40 

15 
1 

16 

7 
38 

1 

132,31 382 

d) Fonksiyonel tasnif itibariyle mukayese • 
Muhtelif yıllar bütçeler arasındaki mukayeseyi en isabetli neticeye kavuşturac 

kak ki bütçelerdeki tahsisatı fonksiyonel bir tasnife tâbi tutmaktadır. " 
Fonksiyonel tasnif, bütçedeki tahsisatın müteveccih bulundukları hizmetin nev 

göre gruplandırılmasmdan ibarettir. Bu tasnif için muhtelif kıstaslar mevcuttur. O 
gibi beynelmilel teşekküllerin tavsiye ettikleri kıstaslar dahi yekdiğerinden az çok 
tedir. Tasnifte esas ittihaz olunacak kıstasların tâyininde alâkalj daire ve müesse 
ne dikkat edilmek ve deruhte ettiği vazife ve fonksiyonların tebarüz ettirilmesin 
olunması lâzımgelmektedir. Biz bu hususları ve eldeki donelerin verdiği imkânları 
da tutarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı için 8 grupa ayrılan bir fonksiyon 
etmiş bulunmaktayız. Bu gruplar sırasiyle : 

1. Koruyucu hekimlik hizmetleri masrafları. 
2. îyi edici hekimlik hizmetleri masrafları. 
3. Eğitim ve okullar ile sağlık personeli yetiştirilmesi masrafları. 
4. Sağlık propagandası ve halk sağlığı eğitimi masrafları. 
5. Sosyal hizmetler, masrafları. 



• 

6. Personel masrafları. 
7. inşaat, onarım masrafları. 
8. Taşıt satmalma ve işletme masrafları. 
9. Diğer gruplara girmiyen masraflar. 
Aslında bu fonksiyonel tasnifin daha tatminkâr olabilmesi için 6, 7 ve 8 nci gruptak 

inşaat ve taşıt masraflarının da bakanlığın asıl fonksiyonlarını ifade eden ilk 5 grupa 
itibariyle tefrik ve taksim olunarak o gruplara ait masraflara ilâvesi iktiza ederdi. Şu 
Bakanlığın elindeki donelere göre vaktinde kifayetsizliği dolayısiyle, bu tefrikin yapıl 
nı hâsıl olamamıştır. 

9 gruplu fonksiyonel tasnife esas ittihaz edilerek 1950, 1955 ve 1960 bütçeleri arasın 
mukayesenin neticesi aşağıdaki tabloda irae olunmuştur. 

1960 
50 Sayılı Ka
nundan :son-

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Koruyucu hizmetler 
îvi edici hizmetler 
Okullar, eğitim ' 
Sağlık propagandası 
Sosyal hizmetler 
Personel 
inşaat, onarım (1) 
Taşıt (2) 
Taksim edilemiyen 

1950 

6 874 975 
14 511 571 

590 008 
35 000 

365 000 
29 638 241 
3 943 606 

296 100 
4 361 021 

60 615 522 

1955 

11 782 000 
42 243 800 

627 200 
54 000 

2 070 000 
67 305 735 
19 120 000 

1 134 400 
8 126 746 

152 463 881 

% si 

71,37 
191,10 

6,30 
54,28 

467,12 
127,09 
384,83 
283,11 

86,34 

151,52 

raki durum 

20 820 000 
133 879 675 

1 947 250 
186 000 

9 668 538 
159 692 679 
36 500 000 
4 877 250 

13 450 641 

381 022 029 

% si 

202,84 
822,57 
230,03 
431,43 

2603,70 
438,80 
825,55 

1547,16 
208,20 

'528,57 

teklif 

36 714 
156 989 

2 886 
620 

11 441 
207 220 

63 539 
24 262 
18 456 

.522 130 

(1) Bayındırlık Bakanlığı bütçesindeki inşaat dâhil. 
(2) Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut taşıt satmalma dâhil. 
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Hizmet grupları itibariyle memleket sağlığına en az masrafla en fazla yardım temin eden ko

ruyucu hekimlik hizmetleri İçin tefrik olunan tahsisatın Bakanlık bütçesi dahilindeki nispî 
ehemmiyeti son 11 yılda azalmış bulunmaktadır. O halde bu manzara karşısında 1961 malı yılı 
bütçe tasarısının hangi esaslara göre ve ne miktar bir tahsisatı ihtiva etmek üzere tanzim «dil
mesi lâzımgeleeeği meselesinin tahliline .geçilebilir. 

I I I - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1961 bütçe tasarısının tahlili : 
FonEsiyonel tasnife göre olsun, bütçelerdeki tertibe göre olsun tahsisatın hizmet grupları iti

bariyle muhtelif yıliar arasındaki tevezzuuna mütedair mülâhazalardan ve muhtelif hizmetlerin 
değerlendirilmesinden şimdilik sarfınazar edilerek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1961 
bütçe tasarısı münhasıran global yekûnuna nazaran 1950 senesü bütçesiyle mukayese edil-
;dildiğinde; 

1950 de Bayındırlık bütçesindeki tahsisat dâhil 60 615 522 lira olan tahsisatın; 

1961 projesinde 386 915 000 (A/ l cetveli) 
12 500 000 (A/2 ;» ) ,olmak üzere 

Ceman 399 415 000 liraya baliğ olduğu, görülür. 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçe ki 22 645 000 ile birlikte 

422 060 000 lirayı bulmaktadır. 

Bu iki bütçe arasında nominal artış nispeti % 596,29 fiyat tereffüünden hâsıl olan zahirî 
tezayüdün tenzili üzerine gerçek artış nispeti % 417,13, nüfus artışının! zaruri kıldığı farkın da 
izalesi halinde bu nispet !% 388,68 olmaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1961 bütçe tasarısında talebedilen tahsisatın yeterlik 
derecesi hakkında tahasul edecek kanaatin isabetini sağlamak üzere, bu Bakanlık bütçesinin-, 
umumi muvazene dahilindeki nispî ehemmiyetine de bir nazar atfetmek gerekir. 

1950 senesijnde bu nispet % 4,07 
1955 senesinde bu nispet % 5,18 
1960 senesinde bu nispet ;%5,25 ten ibaret bulunmakta; 
1961 senesinde ise % 4,87 olanaktadır. îktisaden gelişmiş memleketlerde sağlık işlerime ayrılan 

taihsisatm umumi Devlet bütçesine nispeti % 10 - 15 arasındadır. Demek oluyor ki, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının umumi Devlet bütçesi dâhilindeki nispî elıemıniyeti 1950 ye nazaran 1961 de 
ancak binde 73, bir artma kaydetmiş fakat 1950 ve 1960 daki nispî ehemmiyetine nazaran % 031 ve 
% 038 bir düşüşe mâruz kalmıştır. HaDbuıkd Sağlık ve Sosyal Yardum Bakanlığına tereddübedem va
zifeler bu müddet zarfında mütemadiyen artmış ve bu sene başında çıkan 224 No. lu Kanunla bu Ba
kanlık vazifelerimde ve umumiyetle Türk Tıp Tarihimde ibüyük önemle kaydedilecek bir inkılâbım 
ilk adımı atılmış bulunmaktadır. 

1960 yılına nazaran 1961 tasarısında umumi bütçe yekûnu % 16,63 bir artma kaydettiği halde 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı için 1961 bütşe tasarısında ayrılan tahsisatta ancak % 9,02 artma 
olduğu yam bâzı Ibakamlıiklar talhsisatındaki fevkalâde artış nispetinden değil, muhtelif bakanlıklar 
bütçelerinim vasati artış nispetimden dahi aşağı kaldığı içimdir ki, Sağlık ve Sosyal Yardum Bakanlığı 
bütçesinin nispî ehemmiyeti 'bir düşüş kaydetmiştir. 

O halde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı için 1961 bütçe tasarısıında ayrılan tahsisatla esasen 
kifayetsİKs olduğu düşük iktidar devrinde tanzim edilen Bütçe Komisyonu raporlarında belirtilen 
hizmetlerin de bir gelişme bekienemiyeceği gibi son defa kabul edilen sağlık hikmetlerinin sosyalleşti
rilmesi hakkındaki kanun ile Biakanlığa tahmil olunan yeni vazifelerin gerektirdiği hazırlıkları yap
masına da pek imkân hâsıl olmayacaktır. 

Acaba, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1961 bütçe tasarlısında kendisine ayrılan tahsisatla, es
ki' ve yeni bilcümle vazifelerini yürütmekte ne nispette başarıya ulaşacaktır? 
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Bu sualin cevaibını bulmak içiin daıha önceki yıllarda aldığı ödeneklerle hizanetlerinlijı ifasurida elde 
ettiği başarı derece&ine bakmak ve mevcut aksaklıklarım ödenekyetersiziliğime taallûk eden âmillerini 
sair sebeplerden tefrik ederek mütalâa etnik gerektir. 

A) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının muhtelif vazife ve fonksiyonlarının son yıllar
daki yürütülüşü. 

1. Koruyucu hekimlik hizmetleri ile ilgili tatbikat, 
Koruyucu hekimlik hizmetleri esas itibariyle bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla -mücade

leden ibaret bulunduğuna göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bu alandaki çalışmaları
na bir nazar atfedelim. 

I) Sıtma ile savaş : 
Yurdumuz için bir zamanlar çok büyük tehlike arz eden ve vaktiyle harplerden çok zayiat 

veren sıtma hastalığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının sistemli mücadelesi sayesinde ta
mamen ortadan kaldırılması mümkün olan bir seviyeye düşürülmüştür. 

Bu çalışmaya sıtma eradikasyonu denilmekte ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dünya 
Sağlık Teşkilâtı ve UNÎCEF'le birlikte 1961 yılında sıtmayı bütün dünyadan ve bittabi Türki
ye'den tamamen yok etme gayesini gütmektedir. Bu iki tşkilât bu maksatla memleketimize iki 
buçuk milyon dolarlık malzeme «yardımı yapmıştır. 

Dünya Sağlık Teşkilâtının eksperleri tarafından tesbit edilen esaslara göre eradikasyon prog
ramına 1957 yılında 5 senelik bir devre için başlanmış; 1959 yılında bu program tekrar göz
den geçirilerek 1964 de neticeye -ulaşmak amaeiyle uygulanmasına girişilmiştir. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının sıtma mücadelesinde daha önceki 25 yılda elde ettiği başarı olma
sa idi, sıtmanın eradikasyonu (yok edilmesi) programına kavuşması da mümkün olamazdı. Ba
kanlığın sıtma savaşında başarısını sağlıyan başlıca âmil ise ehliyetli bir personel kadrosunu 
barem dışında çalıştırabilecek tatminkâr bir ücret politikası tatbik edebilmesi olmuştur. Bu
gün ise Bakanlığın ve bütün sağlık hizmetlerinin çekttiği sıkıntı yine başta yetersiz bir ücret 
baremi ile bağlanmış olmasıdır. Bu noktaya ileride tekrar dönülecektir. 

II) Veremle savaş : 
Verem, bütün dünyanın mücadele ettiği Mr hastalıktır. 
Verem mücadelesi, hastalığa yakalanmaktan korunma diğeri tecrit ve tedavi olmak üzere iki 

safhada yapılmaktadır. B. 0. G. aşısı tatbikatının bütün yurda teşmili asyesinde birinci saf
hadaki mücadelede Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Verem mücadelesinin asıl güç olanı ikinci safhada tecrit ve tedavi hizmetlerinde toplanmakta 
dır. Bu (Safhadaki mücadeleyi kolaylaştıracak ve tedavi hizmetinin malî külfetini azaltacak çare 
ise erken teşhisten ibarettir. Erken teşhis edilen bir verem hastalığının ayakta tedavisi mümkün 
olmakta ve bu sayede hem tedavi çok ucuza mal olmakta heım de o şahsın memleketin iktisadi 
gücüne katılması aksamamış bulunmaktadır. 

Bununla beraber, halen memleketimizde 250 000 veremli olduğu tahmin ediMiğiniden bunların ya
takta tedavisi için 25 000 verem yatağına ihtiyaç görülmektedir. Resmî ve hususi sektöre dâhil 
bilcümle verem hastane ve sanatoryumlarda 10 0Ö0 yatak mevcudolduğuna göre 15 000 aded daha 
ilâvesi icaibeıtmektedir. 

1961 bütçe tasarısında verem hastaneleri için ayrılan 28 000 000 lira tahsisatla ancak 250 ya
tak ilâve edilebileceğine nazaran, verem mücadelesi konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının ne kadar müşkül durumda bırakıldığı ortadadır. 

Bu itibarla 427/10 nclı fasla 1 087 500 ve 202/12 -nci maddeye de 450 000 lira ilâvesini arz ve 
teklif etmemize müsaadelerini dilemekteyiz. 

iii) Diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele : 
Trahomla mücadele : 
Yurdun daha ziyade Güney - Doğu bölgesinde görülen bu hastalıkla-mücadelede Sağlıfk ve Sos-
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yal Yardım Bakanlığının başarısı ta'kdire şayandır. Son yirmi yılda yurtta mevcut trahomlu nis
peti muayene edilen hastalarda % 65 ten % 8 e düşürülmüştür. 

Zührevi hastalıklarla mücadele : y 
Frengi v. s. zü'hrevi hastalıklarla mücadele konusunda da bakanlık önemli başarı sağlamıştır. 

Memleketteki frengili nispeti 1948 de % 0,58 iken 1960 da % 0,14 e inmiştir. * 
Tifo - Tifüsle mücadele : 
Aşı tatbikatı sayesinde başarı ile olmaktadır. 
Bulaşıcı çocuk hastalıklariyle mücadele : ' 
Difteri, boğmaca, kızıl, kızamık gibi bulaşıcı çocuk hastalıkları ile mücadelede Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanlığı ilk ikisi için aşı tatbiki ve hastaların tecridinin kontrolü sayesinde başarı 
sağlamış ve bu hastalıklar ekseriya salgın olmaktan kurtarılmıştır. 

Antibiyotik ilâçların teammümü sayesinde kızıl hastalığı da bugün memleketimizde korkulu ol
maktan çıkmıştır. 

Buna mukabil kızamık halkın basit görme telâkkisinin hilâfına bilhassa köylerimizde hemen 
her yıl mevzii salgınlara ve önemli çocuk vefiyatına sebebiyet vermektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı işe mevzii kızamık, tifo, tifüs salgmlariyle mücadele mev
zuunda kifayetli teşkilâta ve yeteri kadar araca sahip bulunmamakta ve 1961 bütçe tasarısında x 

(307 ve 422 nci fasıllar) bu maksatla konulan ödenek yetersiz gözükmektedir. 

Cüzamla savaş : 
Bulaşıcı hastalıklar arasında cüzzamla savaşa gerektiği ehemmiyetin verilmesi lüzumu bu has

talığın sosyal âfetler arasındaki menfur yeri dolayısiyle izahtan müstağnidir. Memleketimizde bil
hassa Doğu bölgesinde yaygın olarak halen 20 000 cüzzamlı bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Tam ve müessir bir mücadele yapılabilmesi için gereken masraf ise yıllık bir buçuk milyon lira 
tahmin edilmektedir. Bu hastalıkla mücadele için geçen yıl iki fasılda 470 + 50 = 520 000 lira bu 
senede ceman aynı miktarda bir tahsisat konulmuştur. İhtiyaç duyulan 1,5 milyon lira muvacehe
sinde bu tahsisatın kifayetsizliği aşikârdır. -

Cüzam mücadelesi henüz yeni olduğu için bu senelik 520 000 lira ile idaresine çalışılacağı be
lirtilmiş ise de gelecek yıllarda bu faslın artırılması lüzumuna şimdiden işaret etmeyi faydalı 
mülâhaza etmekteyiz. > 

Bakanlığın koruyucu hizmetleri için umumi bir mütalâa olarak bu .hizmetlerde çalışan ve baş
ka kazanç sağlıyamıyan hekimlerin maaş kifayetsizliği ıdolayıısîyle bu kaidrolarda tutulamadığı ve . 
halen mevcut 2 119 tabip kadrosunun 889 unun yani % 42 sinin münlhal bulunduğunu kaydetme
miz gerektir. 

2. tyi edici hekimlik hizmetleri : . 
Halen memleketimizde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı, hastanelerde 35 405, özel 

haıstanjeierde 13 583 olmak üzere ceman 48 988 hasta yatağı vardır. 
Nüfusumuza nispetle 10 bin kişiye 17 yatak düşmektedir. Gelişmiş memleketlerde hasta yata

ğı nispeti 10 binde 50 - 150 dir. 
Az gelişmiş memleketler için Dünya Sağlık Teşkilâtının kabul ettiği norm 10 binde 30 dur'. . 

Görülüyor ki, memleektimizdeki durum az gelişmiş memleektlerdeki normun da çok dûnundadır. 
Bu sene Sağlık .ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilen tahsdİatla (1 405 yeni yatak ilâve 

edilmiş fakat 1960 daki mevcuttan 1 265 yatak çıkarılmış bulunduğuna göre) net olarak ancak 
140 yatak ilâvesi imkânı olacağına göre hasta yatağı nispeti 1961 sonunda 10 000 de yine 1", 
bunun dahi az gelişmiş memleketler normunun ne kadar dununda bulunduğu ortadadır. 

O halde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına hasta yatağını 5 senede 96 000 miktara ib
lâğına imkân verecek hastane, sağlık merkezi v. s. kurmak üzere yılda 444 000 000* lira tahsisa
tın verilmesi gerekmektedir. 

1961 bütçe tasarısında bu maksatla verilen tahsisatın mecmuu 22 645 000 liradan ibaret 
bulunduğunu belirtirsek, yıllık ihtiyaca tekabül edecek miktara bir nebze olsun yaklaşabilmeği 
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için yatırımlar kısmına (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) ve 427 nci fasla ilâvesi gerekli tah
sisat ımiktarının azemetli yülksek Ikomisyonun takdirlerine terk olunur. 

, 3. Eğitim (Okullar) : 
Memleketimizde Tıp Fakültesinden ortalama olarak her sene 500 kadar hekim mezun olmak

tadır. Halen mevcut 10 945 hekime her yıl ilâve olunan bu miktarla memleketin bekim ihtiyacı az - çok 
karşılanabilecek durumdadır., Bunların 3 735 a bakanlık emrinde çalışmaktadır. Mamafi Dünya 
Sağlık Teşkilâtı normuna nazaran az gelişmiş memleketlerdje 3 000 nüfusa bir hekim düşmesi icab-
eıttiğini de nazarı dikkatten uzak tutmamak gerektir. 

Şu Sadar ki bugün Türkiye'nin sağlık personeli eğitimi konusunda halletmesi gerekli prob
lem, hekimlere yeter sayıda yardımcı personel yetiştirmekdir. Bunun için Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı son yıllarda bir sağlık memurluğu, 7 hemşire ebe okulu, 2 ebe okulu, 14 köy 
ebe okulu açmış ve bu müesseselerde 40 senede 11 959 personel yetiştirmiştir. Halen 8 28'1 per
sonel bakanlık emrinde çalışmaktadır. Bunların bir kısmı okuldan değil, kurslardan yetişmişdir. 

Yardımcı sağlık personeli için az gelişmiş memleketlere göre kabul- edilen norm bir hekime 
asgari 4 yardımcı olmak üzere tesbit edilmiştir. Bizim bu normu bulabilmemiz için 15 940 sağlık 
memuru, T5 940 hemşire, 1 815 laborant 10 000 köy ebesine ihtiyacımız vardır. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı eğitim müesseselerinin senede ceman 470 olan mezunlariyle bu norma 
erişilebilmesi imkânsızdır. Bu itibarla yeniden asgari 10 hemşire okuluna, 10 sağlık memuru 
okuluna, 2 laborant okuluna daha ihtiyaç vardır. Ve bunlara öğretmen yetiştirmek için de 3 aded 
yüksek 'hemşire sokulu ('ki halen mevcudu yoktur) 2 aded tıp teknisiyeni okulu bir aded de tıp 
teknikeri okuluna ihtiyaç vardır. 

1961 bütçe tasarısına konulan ödeneklerle sadece bir sosyal hizmet akademisi okulunun açılma
sına imkân verildiğine göre durumun acılığı aşikâr olmaktadır. 

4. Sağlık propagandası ve halk sağlık eğitimi : 
Sağlık propagandasının ve halk sağlığı eğitiminin umumi sağlığa olan hizmeti, hiç şüphesiz 

diğer propagandaların 'kendi sahasına müteveccih 'hizmetlerinden az değil belki de daha fazladır. 
Buna rağmen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Ibu bapdaki rolü ve fonksiyonu pek tak

dir görmemiş ve bu hizmet bölümüne konulan ödenekler pek dûn tutulmuştur. 
Aynı durum 1961 bütçe 'tasarısında da mevcudolup 451 nci bölümünde verilen ödenek 470 000 

liradan ibarettir. 
Müessir hale getirilmek şartiyle sağlık propagandası konusunda sarf edilecek (bir liranın ile

ride hastane ve hekim konususnda sarf edilecek en az 10 liraya muadil olduğu düşünülürse, büt
çe imkânlarına göre 451/20 nci 'bölüme asgari 150 000 lira ilâvesi gerektiğinin kabulü lâzım-
gelir. 

Muhterem komisyonun yüksek takdirlerine arz olunur. 
5. Sosyal hizmetler : 
Sosyal hizmetlerin koruyucu hekimliği mütemmimi olarak modern tılbbm temamen yeni ve çok 

faydalı bir ihtisas Ibranjı şeklinde geliştiğini memleketimizde ise bu 'hizmet ve ihtisas branjmm 
kıymetinin yeni anlaşılmış bulunduğunu kaydetmek isteriz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sosyal hizmetlerin memleketimiz sağlığındaki önemini tak
dir ederek mütehassıs hekim ve personeli yetiştirmek ve gerekli tetkikleri yapmak üzere, bir 
sosyal hizmetler umum müdürlüğü teşkil etmiş ayrıca bir sosyal hizmetler enstitüsü kurmuş ve 
bir de sosyal hizmet akademisi okulu açmıştır. Bu tesislerin ana gayelerinden biri terk edilmiş ve
ya ana babasız veyahutta ana - babası alkolizm, kumra v. s. müptelâsı olan yavruları korumak, 
diğeri ise tedavisi biten fakat bünyeleri eski işlerini .görmeye imkân vermiyen kimseler için re
habilitasyon merkezleri kurmak ve bu tesislerde hizmet görecek personeli yetiştirmektir. 

Memleketimizde halen 30 000 korunmaya muhtaç çocuk ve 200 000 yeniden işe alıştırılması 
yani rehabilitasyona tâbi tutulması icaJbeden yarı malûl kimse mevcuttur. 
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Buna mukabil doğrudan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 4 Rehabilitasyon Merkezi, 
4 Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yurdu mevcuttur. Gocuk Esirgeme Kurumunun da aynı mahiyet
te bir yurdu vardır. Ayrıca 6972 No. lu Kanun gereğince yine çocukların korunması için teşkil 
edilen birliklerin halen iki tanesi ikmal edilmiş 22 si inşa halinde bulunan yuvası mevcuttur. Bü
tün bu yuvalar ikmal edildiğinde 3 000 çocuğa bakılabilecek demektir. Korunmaya muhtaç ço
cuk adedinde, maatteessüf mevcut olan artmanın vukua gelmiyeceğini farz etsek dahi, sadece bu
gün mevcut bulunan korunmaya muhtaç çocukların himayesi ve yetiştirilmesi için 50 yuvaya ve 
bunların tesis' ve işletmesi için de 100 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 614 ncü faslına bu sene en az 1 mil
yon lira daha ilâvesi zaruretini muhterem komisyonun takdirlerine arz ve teklif etmek isterim. 

6. Personel : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının bütün fonksiyonlarına şâmil en mühim dâvası, persone

lini hizmetlerinde tutamamak ve hususiyle koruyucu Hekimlik ve sağlık idaresi hizmetleri için lü
zumla hekimleri kadrolarının verdiği imkânla çalıştıramamakta toplanmaktadır. Filhakika halen 
Bakanlığın Veremle Mücadele Teşkilâtında münhal nispeti % 32, Trahomla Savaş Teşkilâtında 
% 66, Sıtma Mücadele Teşkilâtında % 63, Frengi Mücadele Teşkilâtında ise % 85 dir. Tedavi 
edici hekimlik kadrolarında münhal ise sadece % 4,26 dan ibarettir. Bu vaziyetin izahı ise gayet 
basittir. Hastane hekimliği, hem ihtisasların nev'i hem de kliantel bakımından sağladığı imkânlar 
bakımından hekimlere serbest meslek icrası suretiyle munzam gelir temin ettiği için talep bul
makta, buna mukabil memleket sağlığmdaki önemi Devlete tahmil ettiği malî külfetin azlığı ba
kımlarından çok daha elverişli olmasına rağmen koruyucu hekimlik hizmetleri talip bulmakta 
büyük güçlük çekmektedir. 

Bu mühim dâvanın çözüm tarzını ise 224 No. lu «Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi Ka
nunu» 19 nen maddesi hükmü ile belirtmiş bulunmaktadır. Kanunun bütün hükümleriyle meriye
te gireceği 1962 ve 1964 senelerine değin, Bakanlığın şimdiden mahrumiyet bölgelerinde ve husu
siyet arz eden bâzı hizmetlerde mukaveleli hekim istihdam etmesi, öyle tahmin ediyoruz ki, sağ
lık dâvasının halledilmesi zımnında atılmış ilk ehemmiyetli' adım olacaktır. Bunan için gerekli 
(B) formülü raporun sonuna eklenmiştir. 

Muhterem komisyona şu ciheti de tavzih etmek isterini ki, bu kanun hükmünün! tatbiki 1961 büt
çesine yeni bir malî külfet taihmil etmeden,' münhal kadrolar tahsisatının istimali ile mümkün olabi
lecektir. 

Son olarak, • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ibikçe tasarısınla konulan bâzı bölümlerinden yapıl-
masımı mümkün gördüğümüz tenzilât tekliflerimizi arz etmek istiyeceğiz. 

428 nıci faslın 20 nci maddesine Refik Saydam Enstitüsünün Diyarbakır şubesi için konulan 
500 000 liralık tahsisatım 200 000 lirasının tenzili ile 300 000 lira olarak kabulünü, 

423 ncü trahomla savaş umumi masraf lan faslına vaz'edi'len 900 000 liralık ödeneğin 100 000 
lira tenziliyle 800 000 lira olarak kabulünü; 

425 nci sıtma ile savaş umumi masrafları olarak konulan 5 500 000 liralık ödeneğin de 100 000 
lira tenziliyle 5 400 000 lira olarak kabulünü; 

604 ncü Kan Bankası mütödavil sermayesine yardım zımnında konulan 400 000 liranın da 200 000 
tenzili suretiyle 200 000 lira olarak kabulünü; 

Böylece, ceman 600 000 lira indirilmesini arz ve teklif etmek istiyeceğim. 
Zira, trahomla savaş teşkilâtının henüz kuruluş safhasında olduğu için geçen yıldakinden daha 

fazla bir ödeneği kuillanimıyacağı; sıtma ile savaş masraflarımın ise kanunu mahsusu mucibince peyder
pey mahallî idarelere devri iktiza ettiği cihetle o idareler bütçelerine yapılan ilâve nispetinde bu tah
sisatın indirilmesi lâzımgeleceği; Refik Saydam Enstitüsünün Diyarbakır şubesinde kadro ve tesisat 
noksanı dolayısiyle 500 000 liralık tahsisatı kullanamıyacağı; 

Nihayet, Kan Bankası mütedavil sermayesinin ikmal inin iki yılda yapılabileceği; anlaşılmış bulun
maktadır. I 
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Hulâsa ve netice olarak : . 
Şu ciheti yüksek komisyona önıemie arz etmek isteriz ki, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büt

çesinin, artanı hizmetleri dikkatte alınmasa bile, umumi Devlet bütçesi içindeki nispî çalışma imkânını 
muhafaza edebilmiş olmak için, bu seneki bütçe tasarısındaki! ödeneğine cerman 32 932 800 lira ilâ
ve yapılması gerekirdi, 

Filhakika, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1960 (bütçesi içindeki nispî yeri % 5,25 ilçen 1961 
de bu nispet % 4,87 ye inmiştir. 

1961 de de umumi muvazenenin % 5,25 ııi Sağlık ve Sosyal Yardım hizmetlerine ayırmış 
olmak için bu Bakanlığa verilen ödenek yekûnunun (Bayındırlık Bakanlığındaki yatırım tahsisatı ile 
birlikte) 454 992 800 liraya iblâğı icabederdi. Halbuki bu sene bütçe tasarısında Sağlık ve Sos
yal Yârdım Bakanlığına sadece 422 O60 000 lira ödenek konulması derpiş edilmiştir, ilâvesi 
icabedeeeğinden bahsolunan 32 932 800 lira bu ikisi -arasındaki farktan ibarettir. 

Bu ilâve yapılmışı olsa idi dahi yine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, az gelişmiş memleket
ler için kabul edilen % l 10 nispetinin çok dununda '% 5,25 bir ödenek almış olacaktı. Bütün bu 
mülâhazalara rağmen umumi tasarruf ve muvazene prensibine sadakat zımnında arz ve teklif 
olunan ilaveler. 

Lira 

202 aci fasla 
309 ncu fasla, 
427J/10 fasla 
614 ncü fasla 
743 ncü fasla 
ve Maliye bütçesine 

olmak üzere ceman 
ve indirme teklifleri 

m 

düşülerek 

641 000 
47 000 

1 087 500 
1 000 000 
1 500 000 
1 410 000 

5 685 500 
600 000 

5 085 500 
liradan ibaret bulun
maktadır. 

Yüksek takdir ve tasviplerinize arz ederken, muhterem komisyonun itinalı tetkikleriyle en mü
kemmel şeklini bulacak olan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1961 bütçesinin memleketimiz için 
hayırlı ve uğurlu olmasını saygılarımla arz ve temenni ederim. 

Prof. Dr. Bcdi N. Fcyzioğlır 

(R) formülüne eklenecek fıkra : 
«201 ve 202 nci fasıllardaki tahsisat karşılık tutularak mukavele ile personel istihdam olu

nabilir.» 



33 — Sağlık ve So3yal Yardım Bakanlığı — 317 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 

Birinci kısım • Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Birinci kısım toplamı 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

201 

202 

204 

206 

t hinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

4 792800 6 2ti.600 6 211 600 
91 639 000 112 177 800 112 177 800 

1 875 1 875 1 875 

12 500 12 500 12 500 

Bölüm toplamı 96 446 175 118 403 775 118 403 775 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

2 982 900 3 802 400 3 802 400 
47 153 000 56 115 300 56 115 300 

Bölüm, toplamı 50 135 900 59 917 700 59 917 700 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
ger%ğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 

12 Vilâyetleı* memurları çocuk 
zammı 

610 000 516 720 516 720 

75 000 75 000 75 000 

850 000 1 900 000 1 900 000 
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B. M. 

21 

22 

31 

32 

40 

207 

209 

Ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

1960 
yılı 

ödeneği -
Lira 

7 000 

280 000 

8 000 

60 000 
60 000 

2 340 000 

9 000 
9 505 500 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

280 000 

8 000 

60 000 
60 000 

2 390 000 

9 000 
11 287 710 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

280 000 

8 000 

60 000 
60 000 

2 390 000 

9 000 
11 287 710 

210 
217 

maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

Temsil tahsisatı 
Ek srörev tazminatı 

4 200 
629 900 

4 200 
629 900 

4 200 
629 900 

tkİTid .kısmı toplamı 159 680 675 193 159 005 193 159 005 

301 

302 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider 
leri 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 

Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
ö tefe eni giderleıri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 

15 000 
6 000 

10 000 
40 000 
20 000 
70 000 

161 000 

90 000 
45 000 

15 000 
6 000 

10 000 
40 000 
20 000 
60 00* 

151 000 

90 000 
45 000 

15 000 
6 000 

10 000 
40 000 
20 000 
60 000 

151 000 

90 000 
45 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

30 Demirbaş 
40 Öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ye telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf 

ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf 

ücretleri 
21 Merkez telefon giderleri 
22 Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 
13 Sosyal Hizmetler Enstitüsü 

Bölüm toplam! 

306 Giyecekler / 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş muvakkat vazife har
cırahı 

23 Trahomla savaş muvakkat va
zife harcırahı 

24 Zührevi hastalıklarla savaş 
muvakkat vazife harcırahı 

25 Sıtma ile savaş muvakkat va- * 
zif e harcırahı 

26 Veremle savaş muvakkat vazi
fe harcırahı 

30 Müfettişler harcırahı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

62 500 62 500 62 500 
90 000 • 90 000 90 000 
50 000 50 000 50 000 
176 000 176 000 176 000 

513 500 513 500 513 500 

60 000 60 000 60 000 

125 000 125 000 125 000 

275 000 275 000 250 000 
62 000 62 000 62 000 
75 000 75 000 75 000 

* m • 

537 000 537 000 512 000 

2 000 10 000 10 000 
525 000 500 000 500 000 
120 000 70 000 70 000 

647 000 580 000 580 000 

42 500 35 000 35 000 

750 000 800 000 800 000 
225 000 300 000 250 000 

650 000 

135 000 

110 000 

625 000 

1 000 00 
471 800 

650 000 

135 000 

110 000 

600 000 

1 000 000 ' 
471 800 

650 000 

135 000 

110 000 

600 000 

1 000 000 
471 800 



— 320 — . 33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Ti. M. ödeneğin çeşidi 

309 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe, Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 50 000 50 000 50 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

60 Ana ve çocuk sağlığı muvakkat 
• vazife harcırahı 

61 Sosyal hizmetler muvakkat va
zife» harcırahı 

62 Cüzamla savaş muvakkat vazi
fe harcırahı 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ucu maddesi gereğince 
verilecek tazmin atlan 

150 000 

75 000 

10 000 

50 000 

4 000 000 

8 301 800 

200 000 

100 000 

10 000 

i 00 000 

4 300 000 

8 826 800 

150 000 

100 000 

10 000 

100 000 

4 250 000 

8 676 800 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

42 

43 

44 
-

45 
46 
47 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işlet rm-
giderleri 
Bakanlık otomobili onarma 
giderleri 
Merkez taşıt tan işletme gi
derleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
saivaş taşıt giderleri 
Trahomla savaş taşıt 
giderleri 
Zührevi hastalıklarla savaş 
taşıt giderleri 
Sıtma ile savaış taşıt giderleri 
Verende savaş taşıt giderleri 
Hastaneler, sıhhat ve içtimai 
muavenet kurumlan taşıt 
giderleri 

15 000 
100 000 

115 000 

7 000 

3 000 

7 250 

3 000 

300 000 

107 000 

30 000 
1 125 000 

300 000 

1 100 000 

20 000 
.125 000 

145 000 

5 000 

3 000 

7 250 

3 000 

350 000 

111. 000 

37 500 
1 100 000 

320 000 

1 345 000 

20 000 
125 000 

145 000 

5 000 

3 000 

7 250 

3 000 

350 000 

111 000 

37 500 
1 100 000 

320 000 

1 345 000 
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B*. M. ödeneğin çeşidi 

403 
405 

408 

415 

416 

1960 
yılı" -

ödeneği 
Lira 

7 500 

125 000 

6 000 

6 500 
0 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen " kabnl edilen 
Lira Lira 

7 500 

165 000 

6 000 

13 000 
3 000 

- V 

7 500 

165 000 

6 000 

13 000 
•3.000 

48 Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi taşıt giderleri 

49 Ana ve çocuk sağlığı taşıt 
giderleri 

56 Sağlık propagandası taşıt 
giderleri 

51 Hıfzıssıhha Okulu taşıt 
giderleri 

52 Cüzamla savaş taşıt giderleri 
53 Hıfzıssıhha müessesesi Diyar

bakır şubesi taişıt gidetıfleri 0 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 3 127 250 3 481 250 3 481 250 

Üçüncü kısım toplamı 13 505 050 14 329 550 14 154 550 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

10 

20 

30 

10 
20 

Temsil giderleri 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik giderleri 
Huzur ücretleri 
Yüksek Sağlık Şûrası azaları 
huzur ücreti 
Kodeks Komisyonu azaları 
huzur ücreti 
Sosyal Hizmetler Danışma 
Konseyi azaları huzur ücreti 

Bölüm toplamı 

Sağlık müzaleri genel gider^ 
leri 
Okullar, kurumlar genel gider
leri 
Sağlık memurları okulları 
Yatılı Ebe Okulu ye Yurdu 

25 000 

10 000 

19 000 

11 250 

7 500 

37 750 

50 000 

905 750 
436 500 

25 000 

10 000 

19 000 

11 250 

7 500 

37 750 

50 000 

905 750 
436 500 

15 000 

10 000 

19 000 

11 250 

7 500 

37 750 

50 000 

905 750 
436 500 
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1960 1961 yıh için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

* ödeneği istenen . kabul edi^ea 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

30 Hıf zıssıhha Okulu 250 000 250 000 250 000 
V - , : _ 

Bölüm toplamı 1 592 250 1 592 250 1 592 250 

421 Oüzzamla savaş genel giderleri 470 000 420 000 420 000 
422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş genel giderleri 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
423 Trahomla savaş genel giderleri 800 000 900 000 800 000 
424 Zührevi hastalıklarla savaş 

genel giderleri 750 000 625 000 625 000 
425 Sıtma île savaş genel giderleri 6 000 000 5 500 000 5 400 000 
426 Veremle savaş genel giderleri 5 500 000 10 000 000 10 000 000 
427 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 

Yardım kurumları genel gi
derleri 

10 Devlet hastaneleri 
20 Muayene ve tedavi evleri 
30 Kuduz tedavi müesseseleri 
40 Sağlık merkezleri 
50 Doğum ve çocuk bakımevleri 
60 Hükümet tabipleri için alına

cak tıp aletleri ve malzemeleri 
70 Ana ve çocuk sağlığı merkez

leri genel giderleri 

109 

15 
8 

1 

733 000 
262 000 
267 175 
135 000 
482 500 

250 000 
000 000 

109 128 899 
300 000 
267 175 

13 134 482 
8 225 000 

250 000 

1 500 000 

109 

13 
8 

1 

128 899 
300 000 
267 175 
134 482 
225 000 

250 000 

500 000 

Bölüm toplamı 135 129 675 132 805 556 132 805 556 

428 Hıfzıssıhha müesseseleri! genel 
giderleri 

10 T. C. Refik Saydam 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
20 Diyarbakır şubesi 500 000 500 000 300 000 
30 Adana şubesi ' 100 000 10 000, . 10 000 

Bölüm toplamı 3 600 000 3 510 000 3 310 000 

429 Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
Sosyal Hizmet Akademisi Oku
lu ve merkezi genel giderleri 160 000 160 000 160 000 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 1 i ı 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

451 Yaym giderleri 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere) gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka hetr çeşit giderleri 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırah 
ve giderleri 

Bölüm toplamı 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 

30 tTnicefiin göndereceği DDT 
bedeli ile motorlu nakil vası
taları montaj masrafı karşılı
ğı olarak yapılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

£7 Kongre ve konferanslar 
10 Millî Türk Tıp Kongresi 
20 îç kongreler 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

2 150 000 2 580 000 2 580 000 

20 000 20 000 20 000 
166 000 450 000 530 000 

.,-—,., ,.., • — « , < • • ! — il.. ı. ..-.— ••,-•• ,.,ıı+ •••>.— .. i l . II • •• -» 

186 000 470 000 550 000 

45 000 45 000 45 000 

35 000 35 000 35 000 

80 000 80 000 80 000 

2 777 590 2 686 130 2 686 130 

75 000 75 000 75 000 

0 5 733 365 5 733 365 

2 852 590 8 494 495 8 494 495 

20 000 1 1 
15 000 15 000 15 000 
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B. 

476 

M. ödeneğin çeşidi 

0 Hidroloji - Klimatoloji Kon
gresi 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri - '. . 

Dördüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

30 000 

65 000 

275 000 

162 233 266 

1961 yıh için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

• o 

15 001 

275 000 

170 050 053 

0 

15 001 

275 000 

169 720 053 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

5 000 
500 

5 500 

22 500 

v 5 000 
500 

5 500 

22 500 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 17 000 17 000 17 000 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yıllan borçları 
20 1928-1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Reaaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme giderleri 600 000 600 000 600 000 

603 Özel kurum ve derneklere 30 000 30 000 30 000 
604 Kan Bankası mütedavil serma

yesine yardım 400 000 400 000 200 000 
605 Dünya Sağlık Teşkilâtının iş 

birliği ile 1961 senesinde İstan
bul'da toplanacak Lepra Kon
feransı masrafları için Cüzzam 
Savaş ve Araştırma Derneğine 
yardım 0 15 000 15 000 

606 Cüzzam Savaş ve Araştırma 
Derneğine yardım (Cüzzam 
Enstitüsü inşaatı için) 0 800 000 800 000 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar. 6 528 538 7 221 892 5 780 000 

j 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Memur ve Müstah
demleri Yardımlaşma Derneği
ne (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 

Amerikan ÇARE Teşkilâtı ta
rafından yapılan ilâve gıda 
yardımı dolay isiyle Türkiye'
mde yapacakları idari ve her 
türlü masraflar karşılığı ola
rak Merkez Bankasındaki 
ÇARE'in fon hesabına yardım 

0 

0 

75 000 

200 000 

75 000 

200 000 

Altıncı kısım toplamı 7 558 538 9 341 892 7 700 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısmı toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altmcı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
159 680 675 

13 505 050 
162 233 266 

22 5Ö0 
7 558 538 

343 012 029 

12 000 
193 159 005 
14 329 550 

170 050 053 
22 500 

9 341 892 

386 915 000 

12 000 
193 159 005 
14 154 550 

169 720 053 
22 500 

7 700 000 

384 768 108 



— 326 33 —' Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

• 

M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatmmlar 

I - Onarmalar 

Yapı onanmı ve İdiçük yapılar 
Motorlu vasıtalar tamir atelye-
si genel giderleri 
İstimlâk bedeli 
Hastane ve sağlık merkezi yap
tırmak üzere teşekkül etmiş 
müteşebbis derneklere yardım 

Yatırımlar toplamı 

Sağlıik ve Sosyıal Yardım Ba
kanlığı (Maliye bütçesine 

GENEL TOPLAM 

4 000 000 

0 
0 

5 000 000 

9 000 000 
.___ 

1 750 000 

10 750 000 

4 000 000 

750 000 
2 500 000 

43, 

3 500 000 

10 750 000 

1 750 000 

12 500 000 

4 000 000 

750 000 
0 

3 500 000 

8 250 000 
„ 

0 

0 



s 

s 

34 - Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı 
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ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
- Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
. Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

. I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

2 600 000 
17 000 000 

1 

8 701 

3 100 000 3 100 000 
20 250 000 20 250 000 

4 452 4452 
v Bölüm toplamı 19 608 701 23 354 453 23 354 453 

ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 454 200 535 600 535 600 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 302 200 1 654 200 1 654 200 

Bölüm toplamı 1 756 40O 2 189 800 2 189 800 

Merkez geçici hizmetliler üc
reti 105 600 96 000 96 000 

I I - Ba$ka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ye 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

37 000 

630 000 

3 000 

37 000 

630 000 

3 000 

37 000 

630 000 

3 000 



33Ö 34 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul .edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

22 

31 

32 

40 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm Yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

70 000 

3 500 

24 000 
10 000 

777 ÖOO 

70 000 

- 3 500 

24 000 
10 000 

777 600 

70 000 

3 500 

24 000 
10 000 

777 600 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin !D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 
212 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
er tayını 

1 388 850 
4 200 

1 549 800 

1 637 915 
4 200 

1 549 800 

1 637 915 
4 200 

1 549 800 
214 6535 sayılı Kanuna göre veri

lecek tazminat 10 000 10 000 10 000 
218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 76 765 76 765 76 765 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
-ödenecek yemeklik bedeli 10000 10 000 10 000 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

İkinci kısım toplamı 25 289 316 29 707 933 29 707 933 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 

10 000 
8 000 

10 000 
5 000 

10 000 
5 000 
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--

• ' " ' 

ödeneğin çeşidi 

Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş # 

öteberi giderleri 
Aydınlatma 
İsıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Defter ve diğer basılı kağıtlar 
5383 sayılı Kanunun 153 ncü 
maddesine gör o basılacak ka
ğıtlar giderleri * 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
30 000 
18 000 
45 000. 

136 000 

70 000 
70 000 
80 000 

100 000 
70 000 

180 000 

570 000 

150 000 

200 000 

350 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
30 000 
25 000 ' 
50 000 

145 000 

70 000 
70 000 
65 000 

100 000 
70 000 

180 000 

555 000 

•150-000 

200 000 

350 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
25 000 
25 000 
50 000 

135 000 

-

70 000 
' 70 000 

65 000 
75 000 
70 000 

180 000 

530 000 

150 000 

200 000 

350 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 37 500 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 175 000 
Merkez telefon giderleri 65 000 
Vilâyetler telefon giderleri 220 000 

Bölüm toplamı 497 500 

Vilâyetler kira bedeli 360 000 
Giyecekler 300 000 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 375 000 
Muvakkat vazife harcırahı 138 000 
Müfettişler harcırahı 623 750 

35 000 

150 000 
65 000 
100 000 

350 000 

110 000 
300 000 

375 000 
160 000 
600 000 

35 000 

150 000 
65 000 
100 000 

350 000 

110 000 
300 000 

300 000 
160 000 
600 000 



332 34,— Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 

309 

/ ' 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 262 000 
81 Merkez kontrolörleri harcırahı 45 800 
92 6245 sayılı Harcırah Kanunu

nun 49 ncu maddesi gereğince *1m* *v**<"*; 
verilecek tazminat 40 000 

212 000 
45 800 

Taşıtlar giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme 

giderleri 
12 Bakanlık otomobili onarma 

giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme gi

derleri 
22 Merkez taşıtları onarma gi

derleri 
31 Vilâyetler kara ve deniz taşıt

ları işletme- giderleri 
32 Vilâyetler kara ve deniz taşıt

ları* onarma giderleri 

.3 000 

3 000 

1 000 

1 000 

320 000 

400 000 

Bölüm toplamı 728 000 

3 000 

3 000 

1 000 

1 000 

275 000 

400 000 

683 000 

212 000 
45 800 

Bölüm toplamı 1 484 550 1 392 801 1 317 801 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

25 000 
130 000 

155 000 

25 000 
130 000 

155 000 

25 000 
130 000 

155 000 

3 000 

3 000 

1 000 

1 000 

275 000 

400 000 

683 000 

Üçüncü kısım toplamı 4 581 050 4 040 801 3 930 801 

403 
406 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Haber alma giderleri 

7 500 
S 000 

7 500 
25 000 

7 500 
25 000 
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1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira B. M. 

407 

•20 

30 

ödeneğin çeşidi 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Mspeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geliverilecek paralar 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 800 
98 500 

2 800 2 80Ö 
98 500 98 500 

Bölüm toplamı 101 300 101 300 101 300 

410 Giyecek ve teçhizat giderleri 
10 Giyecekler 880 000 880 000 880 000 
20 Silâh, cephane, haberleşme 

malzemeleri ve yedek parçala- . . .. . 
rı alımı, işletmesi, radyo ve 
benzeri cihazlarının abone üc
reti 200 000 150 000 150 000 

Bölüm toplamı 1 080 000 1 030 000 1 030 000 

412 Gümrük kapılarında ve deniz 
.motorlarında vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi ecza ve malzemeler 10 000 7 000 7 000 

414 Taşıma giderleri 70 000 70 000 70 000 

417 Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir yap
ma giderleri 2 000 2 000 2 000 

418 Gümrük hizmetleri giderleri 
10 Gümrük idareleri giderleri 20 000 20 000 20 000 
20 Gümrük Kanununun 126 ncı 

maddesine göre yapılacak ilân 
giderleri ' " . . " • ' 15 000 15 000 15 000 

30 Kaçak, sahipsiz eşya ve hay
vanların bakım, satış ve sair 
giderleri 20 000 20 000 20 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
HüıJdimeftçe Komisyonca 

istenen kabul elilen 
Lira Lira 

40 Hamulelerini almış bulunan 
kara ve deniz vasıtalarının, ka
çak ihbarı üzerine tahliye ve 
tahmil giderleri 

Bölüm toplamı 

50 000 

105 000 

25 000 

80 000 

25 000 

80 000 

423 Para gönderme giderleri 100 000 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 155 100 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 12 000 
20 Başka her çeşit giderler , 50 000 

Bölüm toplamı 62 000 

100 000 

161 250 

.10 000 
50 000 

60 000 

100 000 

161 250 

10 000 
50 000 

60 000 

452 Staj masraf lan 
10 Teknik yardımdan faydalanı

larak ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırah ve 
giderleri 

20 .4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin hareırahlariyle 
başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

27 000 

27 001 

68 815 

68 816 

68 815 

68 816 

453 Milletlerarası kongre ve kon- < -
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve giderleri 275 000 

476 Kurs masrafları 
10 Öğrenci yevmiyeleri 348 000 
20 Öğrenci harcırahı - 5 3 250 
30 Umumi giderler 8 000 

Bölüm toplamı 409 250 

200 000 

242 400 
42 000 
8 000 

292 400 

200 000 

242 400 
42 000 
8 000 

292 400 
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ödeneğin çeşidi 

Tarife'Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilir kişi sıfatı ile çalış
tırılacaklara verilecek ücret
lerle metinlerin teksir ve bas 
tırılması için lüzumlu kâğıt, 
ve sair giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
lliikümotee Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 000 50 000 

Gümrük Memur ve Müstah
demleri Yardımlaşma Cemiye
tine (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) O 50 000 

50 000 

Dördüncü kısım toplamı 

Besinci İnsini - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1956 - 1959 yılları borçları 
1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

BeşiiK'i. kısım toplamı 

.1 It'incı'kısın) - Yardımlar 

2 479 151 

20 000 

20 000 
1 000 

21 000 

41 000 

2 255 266 

20 000 
•. 

20 000 
1 000 

21 000 

^ % 41 000 

2 255 266 

20 000 

20 000 
1 000 

21 000 

41 000 

# 

50 000 

Altıncı kısım toplamı 

Kİ SIMLA R TOPLA MI 

Birinci kısmı toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısmı toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

0 

12 000 
25 289 316 

4 581 050 
2 479 151 

41 000 
0 

32 402 517 

50 000 

12 000 
29 707 933 
4 040 801 
2 255 266 

41 000 
50 000 

36 107 000 

50 000 

12 000 
29 707 933 

3 930 801 
2 255 266 

41 000 
50 000 

35 997 000 



336 34 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1%0 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

701 
711 

751 

0 

0 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Makina, alet ve malzemelerin 
onarımı 

10 Kimyahaneler makina, alet ve 

330 000 250 000 250 000 

19 

25 

237 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalınacak taşıtlar 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
(Maliye bütçesine) 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Grümrük ve Tekel Bakanlığı 
(Bayındırlık bütçesine) 

350 000 

O 

350 000 

1 671 000 

20 

10 
20 
30 
40 

. malzemelerinin onarımı 
Tartı aletlerinin onarımı 

Bölüm toplamı 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
Kimyahaneler 
Tartı aletleri 
Deniz motorları makinalan 

*7029 sayılı Kanun gereğince 
alınacak deniz vasıtalarının 
mubayaası ve mevcutlarımı) 
onarım giderleri 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

3 000 
5 000 

8 000 

25 000 
25 000 

750 000 
:?- • 

250 000 

1 050 000 

1 388 000 

3 000 
5 000 

8 000 

25 000 
25 000 

750 000 

250 000 

1 050 000 

1 308 000 

3 000 
5 000 

8 000 

• 

-

25 000 
25 000 

750 000 

250 000 

1 050 000 

1 308 000 

0 

o 
Yatırımlar genel toplamı 1 738 000 3 329 000 0 
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1960 1961 yılı için 

yılı Hüıkiimetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
9 giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 4 101 600 8 105 000 8 105 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 43 659 400 48 079 000 48 079 000 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 , 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 47 764 001 56 187 001 56 187 001 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 885 247 1 396 000 1 396 000 

. 12 Vilâyetler hizmetlileri' ücreti 18 685 153 22 040 000 22 040 000 

Bölüm toplamı 19 570 000 23 436 000 23 436 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 13 200 10 000 10 000 
12 Vi'lâyeltietr geçici hizmetlileri 

ücreti 172 800 101 000 151 000 

Bölüm toplamı 186 000 111 000 161 000 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 100 200 100 000 100 000 



B. 

— 340 — 

M. ödeneğin 

35 — 

çeşidi 

Tarım Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yıii L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Mer&ez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 , Metrkeız memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

50 000 

875 000 

6 000 

135 000 

4 000 

30 000 
26 500 

55 000 

925 000 

6 000 

150 000 

4 000 

30 000 
26 500 

55 000 

925 000 

6 000 

150 000 

4 000 

30 000 
26-500 

Bölüm toplamı 1 126 500 1 196 500 1 196 500 

207 

209 

210 
217 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil giderleri 

Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 

10 Ek görev tazminatı 
20 Askerlik dersi öğretmenlerinin 

3 000 

4 333 435 
4 200 

88 520 

3 000 

5 165 198 
4 200 

88 000 

218 

3 000 

5 165 198 
4 200 

88 000 

ücreti 
Ders saatt ücre#eri 

Bölüm toplamı 

Kasa tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

2 000 
528 000 

618 520 

0 

73 706 256 

1 500 
528 000 

617 500 

20 000 

86 820 399 

1 500 
528 000 

617 500 

20 000 

86 890 399 
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B. 

301 

302 

• 

303 
304 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

t 

ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderletri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon giderletri1 

Vilâyetler telefon giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
^•'- L i r a 

• 

31 500 
15 000 
18 500 
27 000 
15 000 
40 000 

147 000 

126 000 
225 000 
192 980 
75 000 
48 000 

459 000 

1 125 980 

60 000 

150 000 

375 000 
128 000 
128 000 

1961 yi] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

31 500 
15 000 
18 500 
40 000 
15 000 
40 000 

160 000 

126 000 
225 000 
182 000 
85 000 
50 000 

459 000 

1 127 000 

60 000 

150 000 

380 000 
128 000 
250 000 

Lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

31 500 
15 000 
18 500 
27 000 
15 000 
40 000 

147 000 

126 000 
200 000 
150 000 

85 000 
50 000 

459 000 

1 070 000 

60 000 

, -, ,.•, * 

150 000 
k 

380 000 
128 000 
200 000 

Bölüm toplamı 78X 000 908 000 858 000 

305 Kira bedeli 
11 Mericez 84 600 209 000 209 000 
12 Vilâyetler 1 017İ300 1 017 000 1 017 000 

Bölüm toplamı 1 101 900 1 226 000 1 226 000 
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1960 '* 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

306 Giyecekler 37 000 37 000 37 000 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 460 000 460 000 460 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 32 500 32 500 32 500 
21 Ziraat işleri muvakkat vazife 

harcırahı 2 750 000 2 150 000 2 150 000 
22 Veteriner igdetri- muvakkat va

zife harcırahı 2 000 000 2 500 000 2 500 000 
23 Pamuk işleri muvakkat vazife 

harcırahı ' 53 750 40 000 40 000 
24 Yayın idleri ve köy etüdl'etri 

muvakkat vazife harcırahı 12 500 12 000 12 000 
25 Ziraü mücadele ve zirai karan

tina muvakkat vazife harcırahı 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
26 Topraksu işleıri muvakkat va

zife harcırahı 0 1 000 000 1 000 000 
30 Müfettişler harcırahı 500 000 500 000 500 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 100 000 100 000 100 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırahı ve başka giderleri 1 171 500 1 001 000 1 001 000 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu* 
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Ziraat) 460 000 460 000 * 460 000 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar (Veteri
ner) 550 170 550 000 550 000 

Bölüm toplamı 10 590 420 11 305 000 11 305 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

11 Merkez 30 000 35 000 35 000 
12 Vilâyetler 150 000 150 000 150 000 

Bölüm toplamı 180 000 185 000 185 000 

309 Taşıt giderleri ' 
11 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 5 500 5 500 5 500 
12 Bakanlık otomobili onarma gi

derleri 4 500 4 500 4 500 
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B. M. 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

\ 
ödeneğin çeşidi 

Ziraat işleri taşıtları işletme 
giderleri 
Ziraat işleri taşıtları onarma 
giderleri 
Veteriner işleri taşıtları işlet
me giderleri 
Veteriner işleri taşıtları onar-

.nıa giderleri 
Pamuk işleri taşırttarı işletme 
giderleri 
Pamuk işleri taşıtları onarma 
giderleri 
Yayın işleri ve köy etüd'leri ta
şıtları işletme giderleri 
Yayın işleri ve köy etüdleri tar 
şıtlan onarma giderleri 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri taşıtları işletme gi
derleri 
Zirai müeade(le ve zirai karan
tina işleri taşıtları onarma 
giderleri 
Topraksu işleri taşıtları işlet
me giderleri 
Topraksu işleri taşıtları onar
ma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 282 000 

1 000 000 

954 000 

350 000 

27 000 

20 000 

12 000 

3 000 

1 000 000 

350 000 

0 

0 

6 008 000 

20 031 300 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 000 

900 000 

1 600 000 

550 000 

27 000 

20 000 

12 000 

3 000 

1 000 000 

800 000 

700 000 

500 000 

8 122 000 

28 150 000 

Komisyonca 
kabul «dilen 

Lira 

• 

2 000 000 

900 000 

1 600 000 

550 000 
:r%., 

27 000 

20 000 

12.00Ü 

3 000 

1 000 000 

800 000 

700 000 

500 000 

8 122 000 

23 010 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 5000 5000 5000 
416 - Okullar genel giderleri 

10 Bölge ziraat okulları 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
20 Teknik ziraat okulları 2 300 000 3 669 000 3 669 000 
30 Teknik bahçıvanlık okunan ' 950 000 1 575 000 1 575 000 
40 Hayvan sağhlk memurları ve 

Nalbant Okulu 200 000 210 000 210 000 
. ' • • . . * 
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50' 

417 
10 
20 

30 
40 

50 

ödeneğin çeşidi 

Makinist okulları 

Bölüm toplamı 

Zirai mücadele 
Grenel giderler 
Mücadele enstitüsü ve müca
dele istasyonları 
Fümigatuvarlar giderleri 
Çekirge mücadelesi için F.A.O. 
ya yardım 
Birleşmiş Milletler hususi fo
nuna tevdi edilecek olan bey
nelmilel Çöl Çekirgesi araştır
ma projesi fonuna iştirak 
hissesi 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

180 000 

4 630 000 

15 000 000 

400 000 
75 000 

75 000 

40 000 

15 590 000 

1961 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

200 000 

6 654 000 

14 500 000 

400 000 
75 000 

75 000 

27 100 

15 077 100 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

200 000 

6 654 000 

14 500 000 

400 000 
75 000 

75 000 

27 100 

15 077 100 

418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, de
neme, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk ve hayvan besleme iş
leri genel giderleri 

10 Tohum ıslah, deneme, üretme 
işleri ve kurumları 

20 Hayvan yemi, çayır ve mera 
yağ ve lif bitkileri araştır
maları 

30 Kauçuk bitkileri ıslah, dene
me ve üretme işleri , 

40 Köy çayır ve meralarının ıslah 
ve toplu köy yoncalık ve ko
rungalıkları tesisi 

50 Melez mısır demonstrasyon ve 
teşmili işleri 

60. Köylerde yapılacak yem silo
ları gösterileri gideri 

'70 Çeltik Kanunu uygulama gi
derleri 

80 Köylerde yapılacak hayvan 
besleme demonstrasyon gene1] 
giderleri 

800 000 

260 000 

100 000 

1. 700 000 

25 000 

50 000 

5 000 

1 000 000 

550 000 

100 000 

6 862 473 

40 000 

50 000 

5 000 

1 000 000 

550 000 

100 000 

6 862 473 

40 000 

50 000 

5 000 

50 O00 50 000 50 000 
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* 
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35 -

çeşidi 

- Tarım Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 345 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

90 7368 sayılı Kanunun Ziraat 
Bakanlığına teşmil ettiği vazi
felerin gerektirdiği giderler 200 000 300 000 300 000 

Bölüm toplamı 3 190 000 8 957 473 8 957 473 

419 Bahçe ziraatil işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve çay genel gi
derleri • 

10 Bağcılık, meyvacılık ve süs ne
batları işleri ve kurumları 2 128 000 3 444 000 3 844 000 

20 Zeytin işleri ve kurumları 400 000 1020 000 1020 000 
30 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanun

ların gerektirdiği çay işleri 800 000 1 000 000 1 000 000 
40 Köy fındıklıklarının ıslahı 40 000 40 000 40 000 
50 Köylerde kurulacak toplu köy - . 

bağ ve meyvalıkları 65 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 3 433 000 5 604 000 6 004 000 

420 tpekböcekçilik, tavukçuluk, 
arıcılık genel giderleri 

10 îpekböcekçilik işleri ve ku
rumları . 65 000 100 000 100 000 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri 
ve kurumları 900 000 1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 965 000 1 100 000 1 100 000 

421 Ziraat sanatları genel gider
leri 50 000 145 000 145 000 

422 Pamuk işleri genel giderleri 250 000 300 000 700 000 
423 Tohum temizleme evleri ve ma-

kina işleri genel giderleri 2 095 000 2 250 000 2 250 000 
424 Veteriner mücadele, tahaffuz 

evleri, hastaneler, bakteriyolo
ji ve serum kurumları ve lâbo-
ratuvarlar kurma ve idare iş
leri genel giderleri 

10 Genel giderler 1 250 000 2 500 000 2 500 000 
20 Veteriner sağlık kurumlan 1 350 000 2 000 000 2 000 000 
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** 
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426 
10 
20 

ödeneğin çeşidi 

Hayvan tazminatı 
Veteriner malzeme ambarı f 

Bölüm toplamı 

Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri genel giderleri 
Aygır depoları 
Koyun ve kürk hayvanları ve 
numune ağılları 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 
ve kurumları 
Suni tohumlama 
îhsa ve organizasyon 

Bölüm toplamı 

Merinos işleri genel giderleri 
Genel giderler 
Suni tohumlama 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 000 
150 000 

3 750 000 

1 600 000 

40 000 

600 000 
700 000 

5 000 

2 945 000 

\ 

1 200 000 
600 000 

1 800 000 

1961 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 2 500 000 
150 000 

7 150 000 

1 800 000 

40 000 

1 000 000 
900 000 

5 000 

3 745 000 

1 400 000 
, 700 000 

2 100 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 500 000 
150 000 

7 150 000 

1 800 000 

40 000 

1 000 000 
900 000 

5 000 

3 745 000 

1 400 000 
700 000 

2 100 000 

427 6893 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek prim ve para mükâfatı 561 000 561 000 561 000 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
arteziyen işleri genel giderleri 

0 Küçük su ve artezyen işleri 
0 Sulama istasyonları 
0 Kimyevi gübre denemeleri 

teşmili 
0 Toprak etüd ve tahlilileri 
0 Toprak muhafaza işleri genel 

gidetrlerri 
Toprak hizmetleri genel gider-

10 Demonstrasyonlaır ve teknik 
yardımlar 

12 000 000 
750 000 

300 000 
500 000 

2 000 000 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

12 976 000 

0 
0 

0 
0 

0 

12 976 000 
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1960 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

Araştırma enstitülejri» deneme 
istasyonları ve lâboratuvar gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Kimyevi madde, ecza ve ilaçlar 
Ziraat işleri 
Veteriner işleri 
Yayın işleri 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri 
Topralksu i's-flıeri 

Bölüm toplamı 

0 

15 550 000 

215 800 
2 000 000 

2 000 

36 t>00 000 
0 

38 217 800 

— 347 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 000 

15 976 000 

99 000 
3 000 000 

2 000 

23 270 000 
150 000 

26 521 000 

3 000 000 

15 976 000 

99 000 
3 000 000 

2 000 

23 270 000 
150 000 

26 521 000 

0 At yarışları ikramiyesi 40 000 40 000 0 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 2 937 700 3 082 000 3 082 000 

• 
451 Yayın giderleri 

10 Satmalına ve abone 44 000 44 000 44 000 
20 Başka her çeşit giderler 147 000 147 000 147 000 
30 Teknik enfermasyon genel gi

derleri 100 000 100 000 100 000 
40 3656 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesi mücibiınee tahakkuk 
edecek fazla mesai ücreti kar-
şıflığı 0 5 000 5 000 
Altıncı kısmı toplamı 291 000 296 000 296 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön-
derüeceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit giderleri 460 500 360 000 360 000 

20 Teknik yardımdan faydalana
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve : 

giderleri 800 000 800 000 800 000 

Bölüm toplamı 1 260 500 1 160 000 1 160 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

* 20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 

30 Türkiye'de yapılacak milletler
arası teknik toplantılar ve açı
lacak yetiştirme merkezleri 

. genel giderleri % t 
40 Sento Anlaşması dâhilinde 

îran'da kurulacak yetiştirme 
merkezine 

50 F. A. O. Gemdi Müdürlüğü bi
nası için yapılacak yardım 

Bölüm toplamı 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 

10 ZİTaat işleri 
, 20 Veteriner işlerdi 

30 Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina işleri 

40 Topralksu işleri 

Bölüm toplamı 

Fuar, sergi ve teşvik genel gi
derleri 

10 îç fuarlar 
20 Hayvan sergileri ve teşvik ik

ramiyeleri 
30 Zirai sergi ve meşherleri ve 

müsabakaları ve teşvik ik
ramiyeleri 

Bölüm toplamı 

.kanlığı 
1960 1961 yılı için , 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

712 333 755 000 755 000 

195 000 195 000 195 000 

1 20 000 20 000 

62 500v 62 500 62 500 

0 0 15 000 

969 834 1 032 500 1 047 500 

205 000 205 000 145 000 
15 000 15 000 15 000 
30 000 20 000 30 000 

0 50 000 50 000 
« 

250 000 290 000 240 000 

3 000 3 000 3 000 
250 000 250 000 • 250000 

50 000 50 000 50 000 
I — « — • — — • I t 

303 000 303 000 303 000 
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ödeneğin çeşidi. 

Kurs genel giderleri 
Yatılı ve yatısız makinist 
kursları 
Yatılı ve yatısız zirai kurslar 
Veteriner kursları 
Topraksu işleri yatılı ve j^atı-
sız zirai kurslar 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan | 
1956 - 1959 yılları borçları 
1928 - 1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısmı toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

250 000 
400 000 
20 000 

0 

670 000 

99 753 834 

65 000 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

1961 y 
Hükümetçe 

istenen 
s Lira 

394 000 
4 274 000 

50 000 

755 000 

5 473 000 

107 822 073 

65 000 
« 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

394 000 
4 274 000 

50 000 

755 000 

5 473 000 

108 547 073 

65 000 

8 000 
2 000 

10 000 

75 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 904 sayılı Islahı hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde
leri gereğince özel idarelere 
yapılacak yardımlar 200 000 200 000 - 200 000 

653 Ziraat memur ve müstahdem
leri Yardım Sandığına (Memur _ 
ve müstahdemlerin öğle ye- y 3 / 1 f 
meklerine yardımda kullanıl- ~ ^7 
mak üzere) . • 0 104 000 104 000 

667 6964 sayılı Kanun gereğince 
ziraat odaları birliklerinin ku
ruluş masraflanna yardım 1 000 000 1 1 

Altıncı kısım toplamı % 1 200 000 304 001 304 001 
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35 — 

çeşidi ' 

Tanm B akanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 12 000 
îkinci kısım toplamı 73 706 256 
Üçüncü kısım toplamı 20 031 300 
Dördüncü kısım toplamı 99 753 834 
Beşinci kısmı toplamı 75 000 
Altıncı kısım toplamı 1 200 000 

12 000 
86 820 399 
23 150 000 

107 822 073 
75 000 

304 001 

12 000 
86 890 399 
23 010 000 

108 547 073 
75 000 

304 001 

GENEL TOPLAM 194 778 390 218 183 473 218 838 473 

70ı 

711 

10 
20 
30 

40 
50 

10 
20 
30 
40 
50 

60 

Taünmlar 

Yapı onanını ve küçük 
yapılar 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri ve kurumları 
Pamuk işleri kurumları 
Toprak îşleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm toplamı 

Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurlmları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumları 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri ve kurumları 
Topraksu îşleri Genel Müdür
lüğü kurumlan 

Bölüm toplamı 

1 000 000 
100 000 

100 000 
50 000 

0 

1 250 000 

850 000 
15-000 
2 000 

15 000 

400 000 

0 

1 282 000 

900 000 
100 000 

100 000 
50 000 

125 000 

1 275 000 

500 000 
15 000 
2 000 

15 000 

400 000 

350 000 

1 282 000 

900 000 
100 000 

100 000 
50 000 

125 000 

1 275 000 

500 000 
15 000 
2 000 

15 000 

400 000 

350 000 

1 282 000 
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36 — Tarım Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

İstimlâkler 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri ve kurumları 

Bölüm toplamı 

Satmalmacak maküna, alet ve 
malzemeler 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 
Yayın işleri 
Pamuk işleri ve kurumları 
Zirai mücadele ve zirai karan
tina işleri ve kurumları 
Topraksü işleri Genel Müdür
lüğü kurumları 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 000 
25 000 

50 000 

2 075 000 

4 550 000 
500 000 
10 000 

100 000 

2 900 000 

0 

8 060 000 

• 351 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

5 500 000 
25 000 

50 000 

5 575 000 

ş 

5 031 527 
500 000 
10 000 

100 000 

2 600 000 

5 669 000 

13 910 527 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 100 000 
25 000 

50 000 

6 175 000 

5 031 527 
500 000 

10 000 
100 000 

2 600 000 

5 699 000 

13 910 527 

753 

761 
10 

20 

771 
10 

Teknik ziraat ve teknik bahçı-. 
vanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 192 900* 174 900 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesine dair 5254 sayılı 
Kamımın 10 ncu maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 

174 900 
6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince yapılacak ödemeler 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesi mucibince Ziraat Ban
kasına 
6831 sayılı Kanunun 64 ncü 
maddesi mucibince Ziraat Ban
kasına 

Bölüm toplamı 

1 000 000 

1 000 000 

2 000000 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

8 775 465 9 285 016 9 285 016 
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M. Ödeneğin çeşidi 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 
nci maddesi, 5748 ve 6754 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak 
ödemeler 

30 5389 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan tahviller için yapıla
cak ödemeler 

40 7475 sayılı Kanunun 21 .nci 
maddesi gereğjnce yapılacak 
.ödemeler 

Bölüm toplamı 

7475 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak erozyon, toprak mu
hafaza, arazi ıslahı, zirai sula
ma ve arazi tevhidi işlerine ait 
yatırımlar 

10 Yapım ve onarım giderleri 
20 İstikşaf ve etiid' ve aplikasyon 

giderleri 

Bölüm toplamı 

Döner sermaye 
10 Ziraat işleri ve kurumları 
20 Veteriner işleri ve kurumları 
30 Pamuk işleri ve kurumları 
40 Topraksu işleri ve kurumları 

Bölüm toplamı 

Yatırımlar toplamı 

0 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
için Nafıa Bakanlığı bütçesine 
aktarılacak olan 

0 Taşıt mubayaası için Maliye 
Bakanlığı bütçesine aktarıla
cak olan 

GENEL TOPLAM 

1960 1961 yılı için 
yıh Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 

4 113 800 3 033 082 3 033 082 

0 5 000 000 5 000 000 

16 889 265 21 318 098 21 318 098 

0 45 971 000 44 571 000 

0 1 000 000 1 000 000 

0 46 971 000 45 571 000 

100 000 100 000 100 000 
350 000 350 000 350 000 
100 000 100 000 100 000 

0 4 030 000 4 030 000 

550 000 4 580 000 4 580 000 

32 299 165 95 086 527 94 286 527 

0 27 110 000 0 

2 000 000 3 425 000 0 

34 299 165 125 621 527 0 
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17 — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü — 355 — 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

f ödeneği istenen kabul edilen 
ödeaıeğin çeşidi Lira Lira Lira 

İkinci kısmı - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez nıemurlan açık maaşı 
Vilâyetler memurları acık ma
aşı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri' ücreti 

651 700 
1 884 698 

1 

1 

2 536 400 

1 152 419 
3 847 581 

744 000 
2 418 550 

1 

1 

3 162 552 

1 306 800 
4 312 800 

744 000 
2 418 550 

1 

1 

3 162 552 

1 306 800 
4 312 800 

Bölüm toplamı 5 000 000 5 619 600 5 619 600 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 14 400 14 400 14 400 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 7 000 34 310 34 310 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı ' " •. 4 000 4 000 4 000 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 15. 000 15 000 15 000 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 2 500 » 2 500 2 500 

15 000 15 000 15 000 

72 000 72 000 72 000 



— 356 17 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

B. M. 

32 

. 40 

20*7 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1960 
yılı 

ödeneği ,, 
Lira 

4 400 
2 000 

114 900 

1 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 400 
2 000 

114 900 

1 

4 400 
2-000 

114 900 

1 

209 

211 

301 

302 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. . Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
3656 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince mesai saat
leri haricinde çalıştırılacakla
ra verilecek ücretler 

489 880 

250 000 

560 640 

40 000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri " . 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme > . 
Demirbaş 
öteberi gidaelest 

8 412 581 

-.... ' .--..., 

12 000 
4 000 
8 500 

15 000 
10 000 
40 000 

89 500 

30 000 
14 500 
17 000 
26 000 

9 546 403 

12 000 
4 000 
8 500 

15 000 
10 000 
40 000 

89 500 

30 000 
20 000 
17 000 
30 000 

9 506 403 

12 000 
4 000 
8 500 

15 000 
10 000 
40 000 

89 500 

30 000 
20 000 
17 000 
30 00C 



17 — Devlet Meteoroloji İşleri Cenel Mûdürlüğii — 357 — 
1960 1961 yılı için 
; -1: Hükümetçe Komisyonca 

B. 

303 
304 

M. 

50 
60 

11 

12 

21 
22 

ödetmeğim çeşidi 

Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

ödeneği 
Lira 

12 500 
51 500 

151 500 

25 000 

11 500 

195 000 
15 000 
50 000 

istenen 
Lira 

12 500 
51 500 

161 000 

25 000 

11 500 

195 000 
15 000 
60 000 

kabul edilen 
Lira 

12 500 
51 500 

161 000 

25 000 

11 500 

195 000 
15 000 
60 000 

Bölüm toplamı 271 500 281 500 281 500 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 1 1 1 
12 Vilâyetler 40 000 40 000 40 000 

Bölüm toplamı 40 001 40 001 40 001 

306 Giyecekler 11 054 18 070 18 070 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 88 000 88 000 88 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 94 000 94 000 94 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 0 15 000 15 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 5 000 10 000 , 1 0 000 

Bölüm toplamı 187 000 199 000 199 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

11 Merkez 10 000 10 000 10 000 
12 Vilâyetler 15 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 25 000 25 000 25 000 



— 358 — 17 — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

309 

403 
417 
450 

451 

21 

22 

31 

32 

10 
20 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gi
derleri 
Merkez taşıtları onarma gi
derleri' 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
İşletme umumi giderleri 
Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 
Yayın giderleri 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

4 500 

3 000 

75 000 

20 000 

102 500 

903 055 

5000 
1 200 000 

70 125 

8 000 
50 000 

58 000 

4 500 

3 000 

100 000 

25 000 

132 500 

971 571 

5 000 
1 894 920 

70 125 

8 000 
50 000 

58 000 

4 500 

3 000 

100 000 

25 000 

132 500 

971 571 

5 000 
2 234 920 

70 125 

' 8 000 
30 000 

38 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve baş- . * 
ka giderleri 22 000 38 500 38 500 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve giderleri 40 000 17 000 17 000 

Bölüm toplamı 62 000 55 500 55 500 



17 — Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü 359 

B. 

453 

,, 

476 

M. 

10 

20 

30 

ödeneğin çeşidi 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderleri 
Kunım ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 
Billetlerarası meteoroloji teş
kilâtının hidrometeoroloji se
mineri için Ankara'da yapaca
ğı kongre giderleri 

Bölüm toplamı 

Memur ve hizmetlilerin kurs 
giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

50 000 

14 600 

1 

64 601 

60 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 
52 085 

55 780 

1 

107 866 

120 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

52 085 
* 

55 780 

1 

107 866 

120 000 

Dördüncü kısım toplamı 1 519 726 2 311 411 2 631 411 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1956 - 1959 yılları borçları 
2t) 1928 - 1956 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci 'kısım toplamı 

1 500 1 500 1 500 

2 250 
800 

3 050 

4 550 

2 250 
800 

3 050 

4 550 

2 250 
800 

3 050 

4 550 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 Meteoroloji Memur ve Müstahr 
demleri Yardım Sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardım raak-
sadiyle) 

Altıncı kısım toplamı 0 

80 065 

80 065 

50 025 

50 025 



360 17 —- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 8 412 581 9 546 403 9 506 403 
Üçüncü kısım toplamı 903 055 971 571 971 571 
Dördüncü kısmı toplamı 1 519 726 2 311 411 2 631 411 
Beşinci kısım toplamı 4 550 4 550 4 550 
Altıncı kısım toplamı 0 80 065 50 025 

GENEL TOPLAM 10 839 912 12 914 000 13 163 960 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onanmı ve küçük yapılar 100 000 100 000 100 000 
711 Mevcut makina, alet ve mal

zeme onarımı 1 1 500 1 500 
I I - Satmalma, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
742 Meteoroloji istasyonları yapı 

giderleri 
751 Satmalmacak makina, alet ve 

malzemeler 
752 Motorsuz taşıtlar satmalma 

karşılığı 

Yatırımlar toplamı 

0 237 sayılı Kamın gereğince sa
tmalmacak taşıtlar (Maliye 
Bakanlığı bütçesine aktarıla
cak olan) 280 000 184 499 0 

300 000 

75 000 

1 

475 002 

406 000 

150 000 

1 

657 501 

406 000 

150 000 

1 

657 501 

Yatırımlar genel toplamı 755 002 842 000 0 



T 

36 - Ulaştırma Bakanlığı 

0 





36 — Ulaştırma Bakanlığı —. 363 

M. ödetmeğin çeşidi 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonc.» 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

Birinci "kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

Merkez memurları maaşıv 

Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Bölüm toplamı 

1 276 800 
1 797 600 

1 

1 

3 074 402 

492 600 
920 400 

1 413 000 

1 

1 

2 

1 800 000 
2 105 000 

1 

1 

3 905 002 

500 000 
1 015 000 

1 515 000 

1 

1 

2 

1 800 000 
2 105 000 

1 

1 

3 905 002 

500 000 
1 015 000 

1 515 000 

1 

1 

2 

Tl - Başka haklar ' 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 20 000 20 000 20 000 



304 33 — Ulaştırma Bakanlığı 

B. M. 

12 

?ı 
22 

31 

32 

. 

Ödeneğim. çeşidi 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

32 500 

2 400 

3 000 

5 000 

7 000 

69 900 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

36 000 

2 500 

3 000 

5 000 

7 000 

73 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

36 000 

2 500 

3 000 

5 000 

7 000 

73 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. G. Emekli Sandığına ya-

210 
217 

301 

-

10 
20 
30 
40 
50 
60 

pılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

285 130 
4 200 
4 355 

4 850 990 

17 000 
7 000 
6 500 

10 000 
3 000 
7 000 

50 500 

331 454 
4 200 
4 355 

5 833 514 

15 000 
5 000 
5 000 

10 000 
3 000 
7 000 

45 000 

331 454 
4 200 
4 355 

5 833 514 

15 000 
5 000 
5 000 

10 000 
3 000 
7 000 

45 000 



B. 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

36 — Ulaştırma 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler büro giderleri ~ v 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş '*" 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Bakanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

• ' t 

15 000 
7 500 

17 500 
25 000 
10 000 
20 000 

95 000 

— • 365 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

13 000 
5 000 

13 500 
20 000 
10 000 
20 000 

81 500 

Komisyonca 
kabul edil<u 

Lira 

13 000 
5 000 

13 500 
20 000 
10 000 
20 000 

81 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 

70 000 

10 000 

bunlara yardımcı personelin 
harcırahlariyle başka masraf
ları 100 000 

50 000 

10 000 

120 000 

50 000 

10 000 

21 
22 

305 
11 
12 

306 

307 
10 
20 
30 
40 
50 

ücretleri *" 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli , Z 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler -'•' Ş 1 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

22 500 
40 000 
30 000 

102 500 

7 500 
45 000 

52 500 

116 000 

28 000 
40 000 

126 000 
41 100 

20 000 
35 000 
30 000 

95 000 

7 500 
42 500 

50 000 

110 000 

.28 000 
35 000 

120 000 
15 000 

20 000 
35 000 
30 000 

95 000 

7 500 
42 500 

50 000 

110 000 

28 000 
35 000 

120 000 
15 000 

/i « ;; * 

130 000 



B. 

— 366 — 

M. 

36 -

ödeneğin çeşidi 

- Ulaştırma Bakanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen . kabul edilen 
Lira Lira 

308 

70 Liman reis ve memurlarının 
vazife ile gemilere gidip gel
meleri için deniz taşıtları üc
retleri 17 000 

309 Taşıt giderleri] 
11 Bakanlık otomobili işletme gi

derleri 
12 Bakanlık otomobili onarma 

giderim 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım' toplamı 

15 000 15 000 

4598 sayılı 
ödenecek t< 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Kanun gereğince 
edavi giderleri ve 

Bölüm toplamı 

352 100 

10 000 
10 000 

20 000 

333 000 

10 000 
10 000 

20 000 

333 000 

10 000 
10 000 

20 000 

2 900 

2 900 

5 800 

864 400 

3 500 

3 500 

7 000 

791 500 

3 500 

3 500 

7 000 

791 500 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 
408 

416 

417 
10 
20 

Temsil giderleri 
Yüksek İstişare Kuruluna üye 
olarak iştirak edeceklerin hu
zur haklariyle yollukları 
Yüksek Denizcilik Okulu umu-

- mi giderleri 
Liman idareleri giderleri 
Mayin yoketme giderleri 
Deniz taşıtları işletme giderleri 

Bölüm toplamı 

4 500 

0 

672 000 

11 000 
32 500 

43 500 

4 500 

60 000 

775 000 

11 000 
32 500 

43 500 

4 500 

60 000 

775 000 

11 000 
32 500 

43 500 



B. M. 

451 
10 
20 

36 — 

» 
, 

ödeneğim çeşidi 

Yayın giderleri 
Satmamıa ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm ti 

Ulaştırma Bakanlığı 
1960 
yıh 

ödeneği 
Lira 

11 000 
6 000 

oplamı 17 000 

— 367 — 
1961 yıh için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira ,Lira 

10 000 20 000 
5 000 5 000 

15 000 25 000 

452 

453 

476 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka giderleri , 

10 Staj masrafları 4 000 
20 Teknik Yardımdan faydalana

rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve gi
derleri 22 500 59 000 

Dördüncü, kısım toplamı 971 501 

59 000 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara-işti
rak edeceklerin harcırah ve 
başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Hava trafik kontrol kursu 
umumi giderleri — 

26 500 

126 000 

82 000 

208 000 

1 

59 001 

170 000 

81 000 

251 000 

1 

59 001 

170 000 

81 000 

251 000 

1 

1-208 002 1 218 002 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1956 - 1959 yılları borçlan 
20 1928 - 1955 » _ » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

3 000 3 000 3 000 

3 000 
1 

3 001 

6 001 

3 000 
1 

3 001 

6 001 

3 000 
1 

3 001 

6 001 



—, 868 36 — Ulaştırma Bakanlığı 
1960 1961 yılı için 
yılı - Hükümetçe e Komisyonca 

ödeneği istenen kabul «dilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 6623 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi gereğince Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığına 3 233 420 10 818 983 10 818 983 

653 Bakanlık memur ve müstah
demlerinin öğle yemeklerine 
yardım olmak üzere yardım 
sandığına 0 20 000 20 000 

Altıncı kısım toplamı 3 233 420 10 838 983 10 838 983 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
4 850 990 

864 400 * 
971 501 

6 001 
3 233 420 

9 938 312 

12 000 
5 833 514 

791 500 
1 208 002 

6 001 
10 838 983 

18 690 000 

12 000 
5 833 514 

791 500 
1 218 002 

6 001 
10 838 983 

18 700 000 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 95 000 95 000 95 000 
711 Limanlarda kıyılardan verile

cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı 6 000 4 998 4 998 

712 Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 80 000 85 000 85 000 



86 — Ulaştırma Bakanlığı — 369 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri - , - ' , . 

İstimlâk ve satmalına giderleri 1 1 1 
Tamir atelyesi için satmalma-
cak makina alet ve malzemeler 15 000 1 1 
Liman idareleri için satmalına-
cak veya yaptırılacak taşıtlar 75 000 75 000 65 000 
Tüksek Denizcilik Okulu için 
satınaluıacak motorlu denifc 
vasıtası 172 200 47 000 47 000 

Yatırımlar toplamı 452 201 307 000^ 297 000 





» 

37 - Çalışma Bakanlığı 



372 — 37 — Çalışma Bakanlığı 

Rapor 
6 . 2 . 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1945 yılında kurulmuş bulunan Çalışma Bakanlığı, 4841 sayılı Teşkilât Kanunun 1 nci madde
sine göre, (çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalı
şanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket yararına ahenkleştirilmesi, memlekette
ki çalışma gücünün genel refahı artıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal gü
venin sağlanması) ile vazifelidir. 

Bakanlık, esas itibariyle sosyal politikanın tatbikini gerektirdiği mer'i mevzuatın uygulanma 
alanının tâyini, iş ak ti, işin tanzimi, iş hayatının denetimi ve teftişine ait hükümlerin yerine getiril
mesiyle ilgili işlemleri yürütmek ve yine sosyal politikanın muasır medeniyet dünyasındaki normlara ve 
memleket bünyesine uygunluğunu temin bakımında gerekli kanun ve tüzükleri hazırlamak îş ka
nunlarının, işçilerin sağlığını koruma ve iş emniyeti hususunda derpiş ettiği hükümlerin tatbikini 
sağlamak, çeşitli iş ihtilâflarının, muslihane bir şdkilde hallini temin etim ek, çalışma teşkilâtı 
memurlarının •yetiştirilmesi için lüzumlu meslek kursları tertibeylemek, çalışma hayatiyle ilgili 
istat'istlki malûmat toplamak ve nihayet Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ile temas temin ederek 
Ibu teşkilâta üye olmaktan doğan vecibelerin yerine getirilmesiyle ilgili faaliyette 'bulunmak gibi 
hususlarla meşgul olmaktadır. 

Bunun yanında, sosyal sigortaları tatbik, Bakanlığa bağlı tşçi Sigortaları tarafından, iş ve 
işçi bulma faaliyetleri ve bunlarla ilgili diğer ödevler de îş ve îşçi Bulma Kurumunca ifa ve ted
vir olunmaktadır. 

Mevzuatın tatbikmdeki isabet derecesi ve tatbikattaki aksaklıkların tâyin ve tesbiti ve niha
yet mevzuatın kifayet ve ademi kifayeti, iş yerlerindeki fiilî durumun iş müfettişleri marifetiyle 
mahallindeki teftiş ve kontrolün müemiııyet «lerecesine bağlıdır. Bu itibarla her iş yerinin teftişi 
imkânım sağlamak ve mevzuatın süratle tatbikini temin etmek için iş müfettişlerini kanuni salâhi
yetlerle teçhiz etmek ilk hedef olmalıdır. Esasen 569Ö sayılı Kanunla kabul edilen 81 sayılı Söz
leşme bu hususu her memlekette birer (merkezi teftiş makamı) kurulması şeklinde de teyideyle-
miş bulunmaktadır. 

Bu itibarla mevzuatın gerek salâhiyet ve gerekse kifayetli personel imkânı bakımından ikmali 
icabeder. 

Kanunlara riayetsizlik halinde hükmolunan cezai müeyyideler günün şartlarına uygun şekilde 
kuvvetli ve müessir değildir. 

îş aktinden doğan hak ihtilâflarının hal mercii olan iş mahkemeleri de, işin hususiyeti itiba
riyle istenilen sürati sağlamaktan uzak bulunmaktadır. Bu gecikme, iş mahkemelerinin azlığı ve
ya salahiyetli mahkemelerin bu işi ancak haftanın bâzı günlerine tahsis etmeleri gibi sebeplere 
dayanmaktadır. 

Bakanlığın kuruluşundan evvel 20 kadarı kanun, M tüzük, 9 kararname ve 9 yönetmelik ol
mak üzere tatbik edilen mevzuat 52 parçadan ibarettir. 

Bakanlığın kurllduğu 1945 yılından itibaren bugüne kadar yeniden 61 kanun, 20 tüzük, 12 
kararname ve 21 yönetmelik meriyete girmiş bulunmaktadır. Bu kadar dağınık ve geniş mevzua
tın ıslah edilerek tadil ve mümkün olan ölçüde tevhidi zarureti aşikârdır. 

îş hacmi : 
îşçi ve iş yerleri sayısı ve sendika faaliyetleri geniş ölçüde inkişaf etmiştir. îş Kanunu şümu

lünde 1947 yılında 6 156 iş yeri ve 289 147 işçi mevcutken 1959 yılı sonunda iş yeri sayısı 28 064, 
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işçi sayısı 768 235 e yükselmiştir. 1945 yılından önce sendikalar bulunmadığı halde bugün 430 isçi 
sendikası ve bu sendikalara kayıtlı 282 967 işçi bulun maktadır. Yine 1945 yılında mevcudolma-
dığı halde bugün 33 iş veren sendikası ve bunlara kayıtlı 1 550 iş veren üye mevcuttur. Keza 
bakanlığın kurulmasından,önceki devrede 41 iş ihtilâfı çıkmışken, 1945 yılından sonra 1 076 top
lulukla iş ihtilâfı çıkarak halledilmiş ve yine bu müddet içerisinde 41 iş kolunda ve 44 vilâyette 
işçilerin asgari ücretleri tesbit olunmuştur. 

Birleşmiş Milletler teknik yardımından istanbul'daki Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitü
sü için eksper celbedilmiştir. Halen enstitüde eksper çalışmamaktadır. Ancak 1961 yılı için işçi 
sağlığı iş hijiyeni ve iş emniyeti mevzularında 3 - 4 ay müddetle üç eksper temin edilmiştir. Eks
perlerin yarı yevmiyeleri bu husustaki anlaşma gereğince tarafımızdan ödenecektir. Çalışma ha
yatiyle ilgili mevzularda, bilhassa daha evvel sözü edilen hususlarda yerli elemanlarımız henüz 
kâfi derecede yetişmemiş olduğundan ve enstitü Yakın ve Orta - Doğu memleketlerinden gelen 
personele de tedrisat yaptığından bu eksperlere ihtiyaç vardır. Enstitüdeki Türk. öğretim perso
nelinin daha iyi yetişmelerinde yabancı eksperlerle beraber yaptıkları çalışmalardan faydalanıl
maktadır. 

Çalışanlar halen belli başlı üç ana kanunla sosyal himayeden istifade etmektedir. Bunlar umu
miyetle sanayi ve ticaret işçilerini içine alan 3 008, gazetecileri içine alan 5 953, gemi adamlarını 
içine alan 6379 sayılı kanunlardır. 

1. 3008 sayılı Kanuna göre işçi bir iş akdi' dolayısiyle başka 'bir şahsım iş yerinlde bedenen ve ya
hut bedenen ve fikren çalışan kimsedir. Ancak kanun bu tarife giren her işçiyi şümulü dâhiline al
mamaktadır. Esas itibariyle yukarıdaki vasıfları 'haiz en az 10 işçinin aynı zamanda çalıştığı iş ye
rinin mevcudiyeti lâzımdır. Şu kadar ki, büyük şehirlerde muayyen iş 'kollarımda 9 kişiden az ve 4 ve 
daha yukarı işçi çalıştıran iş yerleri kararnamelerle kanun şümulüne ithal edilebilmektedir. 

Yukarıda görüldüğü üzere 'bu kanun fikir işçilerini şümullü içine û'lmamaktadır. Bunlar sanayi 
müesseselerinin bürolarında çalışan müdür, muhasip, büro memuru gibi kimselerle mühendis, doktor, 
eczacı, 'avukat gibi mesai erbabiyle banka, şirket ve ticarethane gllbi yerlerde çalışan mümasil fikir iş
çileridir. 

Kanun, bedenî faaliyeti galip işçi olmakla beraber Emekli Sandığıma tâbi eşhası da şümulü dı
şında mütalâa etmektedir. 

Hava nakliyaıtiyle tarım işlerinde çalışan ve bedenî mesai sarf eden kimseler de kanun şümulünde 
mütalâa edilmemektedir. 

2. 5953 sayılı Kanunun 212 sayılı Kanunla muaddel 1 nei maddesine göre gazeteci (Türkiye'de 
yayımlanan mevkutelerde, haıber, fotolraf ajanlarınde her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ve îş 
Kanunundaki işçi tarifi dışında kalan fikir ve sanat iş yerlerimde ücret karşılık çalışan kimsedir.) 
ki, bunlar gazetelerde çalışan başmuharrir, muharrir, mesul müdür, yazı işleri müdürü, muhabir, 
mütercim, musahhih, foto muhabiri, ressam, karikatürcü, istihbarat telsizcisi, teleksçi ve radyo dinle
yicisi-olup sosyal himayeden istifadeye 'başlamışlardır. 

3. 6379 sayılı Kanun gejmi adamını (Deniz ve göllerde Türk Bayrağını taşıyan 150 ve daha yu
karı grostonilâtoluk ticaret gemilerinde çalışan kimseler) olarak tarif eder. Ancak kanun himayesi
ne 10 ve daha fazla gemi 'adamı çalıştıran iş yerlerinde mesaileri geçen kimseleri de almıştır. Daha 
küçük vasıtalarda çalışan ve adedleri 10 "dan aşağı düşen gemi adamları bu kanundan ve dolayısiyle 
sosyal güvenlikten faydalanamamaktadır. 

îş kanunlarımız, maalesef kanunların umumilik prensibime aykırı olarak, bir kısım işçiyi sosyal ga
rantiden ve sosyal sigortaların himayesinden mahrum bırakırken diğer yönden de sigorta primleri 
ödeyip ödememek dolayısiyle iş verenleri ticari rekabet eşitsizliği ile karşı karşıya bırakmaktadır. 
Tatbikatın bütün işçilere teşmili, gerekli teşkilâtın genişlemesine dolayısiyle bakanlık bütçesinin ve 
memur,kadrolarının birkaç misli artınlmasuma vabestedir. 

Memleketimizde henüz 'kolektif mukavele ve müzakere usulü cari değildir. Böyle bir müzakere mec
buriyeti bulunmadığı için, iş şartlarını karşılıklı olarak tâyin ve tesbit için gerekli asgari normlar ka-
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nıuni müeyyidelere (bağlanımıaikftaidıır. Sınai (hayatın inkişaf ettiği ve dolayısiylâ işçiler ve iş verenle
rin kuvvetli mesleki teşekküller halinde taazzuv ettiği 'memleketlerde sosyal siyasetle ilgili kanunlar 
bâzı esaslı prensip ve normları tesbitle Aktif a etmiektedir. Teferruat ve işin tanızimi 'meyanında taraf
ların hak ve vecibeleri, kolektif mukaveleler ve bunlara tebaan aktedilen ferdî iş aMıbleriyle tanızim 
olunmaktadır. Memleketimizde ise, mecburi kolektif müzakere sistemi ve dolayi'siyle müzakereye zor
lamak için tarafların kullaruacaklarıı mecburi tahkim veya sair imlkân ve 'Sistemler bulunmadığı için 
iş şaftları daha çok i§ veremin iradesinin hâkim bulunduğu ferdî i§ akitlerinte inlhisar etmektedir. Key-
iliyet böyle olunca bu münasebetlerin tamiminde Devletin nâzum durumda bulunması ve teferruata 
ait Ibirçok asgari norm-aları mevzuat içine alması zaruridir. 

Netice itibariyle, muasır medeniyet dünyasında işçilerin haiz olduğu hakların pek mühim bir 
kısmı, bâzı fazlalık ve bâzı noksanlıkları da ihtiva etmekle beraber işçilerimize temin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Memleketimizde işçilerin asgari ücretleriyle ilgili mekanizma her üç ana kanunda da (3008 
5953, 6379) mahsus maddelerle tanzim ve derpiş olunmuştur. Sanayi ve ticaret işleri asgari 
ücretleri her vilâyette aralarında işçi ve işveren temsilcilerinin de bulunduğu mahallî heyetlerce 
tesbit edilmektedir. Ancak itiraz halinde Çalışa:.a Bakanlığında teşekkül eden İtiraz Tetkik Ku
rulunun bu yolda alacağı karar kesin mahiyettedir. Hangi yerlerde ve hangi iş kollarında asgari 
ücretin tesbiti gerektiği Çalışma Bakanlığınca tâyin edilir. Tesbit sırasında o mahaldeki hayat 
pahalılığı ve yine o mahaldeki fiilî ücretler vasatisi de nazarı itibara alınarak bir işçinin yaşaması 
için lâzımgelen kifayette âdil bir ücret tâyini -linetine gidilmektedir. 

Kanun tarım işçilerini, kendi şümulü sahasına almadığı halde asgari ücret müessesesini tarım 
işçilerine de teşmil etmiştir. (Bugüne kadar 41 is; kolunda ve 44 vilâyette asgari ücretler tesbit 
edilmiştir.) 

Bu himaye ve tatbikat neticesi, 1938 genel endeksi ve işçi ücretleri endeksi 100 olarak mütalâa 
edilirse 1960 da genel endeksin 1; 189 olmasına mukabil işçi ücretleri 1 294,4 dür. Âmme sektörün
de çalışan memur ve ücretlilerin durumu göz önünde tutulursa, işçilere sağlanan ölçü ve anlayış
larla ücret tesbiti görüşünün bütün memur ve ücretlilere de tatbikatına biran evvel geçilmesi hem 
adalet ve hem de geçim zaruretleri bakımından şayanı temennidir. 

Bakanlığın, mevcut kanunları ve bu meyanda îş Kanunundaki aksaklıkların giderilmesi, birçok 
eksiklikler ve antidemokratik hükümler ihtiva eden 5018 sayılı Sendikalar Kanununun İnkılâbı
mızın liberal zihniyet ve sosyal politika, anlamı ışığı altında ve demokratik esaslar dâhilinde 
yeniden ele alınmış olması yerinde bir harekettii\ 

Memleketimizde günden güne inkişaf eden iç ve dış turizmle yakından ilgili olarak miktarları 
gittikçe artan otel, lokanta ve eğlence yerleri ile buralarda çalışanların ücretlerini tanzim eden 
ve tatbikat bakımından hayli şikâyetlere yol açan 6032 sayılı Kanunun, 6379 sayılı Deniz İş Ka
nununun, işçilerle iş veren arasında tahaddüs eden hak ihtilâflarını görmeye salahiyetli 5521 sa
yılı İş Mahkemeleri Kanununun bugünkü icap ve şartlara göre ele alınması uygun olur. 

Ayrıca dağınık ve kontrol bakımından hayli müşkülât arz eden, tatbiki halinde ise çeşitli 
güçlükler ve hattâ bugün için imlkâsızlıklar gösteren bir -mesele olmakla beraber zirai sektörde 
çalışan işçilerin de kanunların ve sosyal sigortaların himayelerinden istifade ettirilmesi için ge
rekli calışmların işin ehemmiyet, şümul ve nezaketi de göz önünde tutularak imkânlar ölçüsünde 
süratle ele alınması da düşünülmelidir. 

Bu kadar geniş ve çeşitli ödevlerin kifayetle görülebilmesi için Teşkilât Kanunu ile gerek 
yetki ve gerekse işin şümulü ile mütenasip personel ve sair lüzumlu imkânlara bakanlığın bir an 
evvel 'kavuşturulması lâzımdır. Bu hususta yapılmakta oları çalışmaların neticelendirilmesi te
menni edilir. 

Bakanlığın 1960 - 196.1 yılı bütçesi 6 423 233 lira cari masraflar ve 150 000 liralık yatırım 
olmasına mukabil, 1961 - 1962 yılı için 7 661 800 lira cari masraf ve 49 200 lira yatırım olarak 
teklif edilmiştir. 
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Fasıllarda hizmetler icabı artış ve eksilişler sebepleriyle beraber ekli cetvelde tafsilen arz, 

edilmiştir. Ancak 1 . 8 . 1960 tarihinde yürürlüğe giren 5/180 sayılı Karjarname icabı olarak 
asgari dört işçi çalıştıran ticaret, bankacılık, sigortacılık, komüsyonculuk, ambarcılık, antre
poculuk, nakliyecilik, yapı ve inşaat işleri ile bir iş yerinin şube, ajans, yazıhane ve depoları 
gibi, bir tek işçi ealıştırian teşkilâtında da îş ve Sosyal Sigorta kanunlarının tatbikine gidildiği 
cihetle Bakanlığın hizmetleri lj/3 nispetinde artmış bulunmaktalır. Bu itibarla hizmetin aksa
masını temin bakımından vilâyetler kırtasiye, vilâyetler posta ve telgraf ücretleri ve nihayet 
10 bölgenin yıpranmış olan daktilo makinalarmın tebdili için vilâyetler .demirbaş tertiplerine 
ceman 14 200 liralık tahsisat ilâvesi bir ihtiyaç olarak belirmektedir. Bunun karşılığını butça 
içinde bulmak mümkündür. Netekim 1961 yılı bütçesinin 752 nci yatırımlar faslına jeep satınaln-
nitası maksadiyle konulmuş bulunan 150 000 lira bilâhara bütçede tasarruf sağlanması mülâhaza-
siyle 49 200 liraya indirilmiş bulunmaktadır. Bir jeep bedeli 35 000 lira olduğuna göre bir 
jeepin mubayaasından sonra bu fasılda 14 200 lira bakiye kalacaktır. Bu miktar bir ikinci 
jeep alınmasına kâfi gelmiyeceğinden mezkûr 14 200 liranın 752 nci fasıldan tenkisi ile bu meb
lâğın 4 000 lİTasınm. 302 nci faslın 10 ncıı vilâyetler kırtasiye, 5 200 lirasının 302 nci faslın 
30 ncu vilâyetler demirbaş ve 5 000 lirasının da 304 ncü faslın 12 nci vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri maddelerine geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca 237 sayılı Taşıt Kaıyununun 4 ncü maddesi gereğince bu kanuna ekli 2 sayılı cetvelde 
gösterilen bir binek otomobili (Station Wagon) satmalmması, böylece kanuni bir vecibenin yerine 
getirilmesi zarureti karşısında Bakanlık bütçesinin 752 nci yatırımlar 'bölümüne (konulup Taşıt 
Kanununun 10 ncu maddesinde belirtildiği veçhile Maliye Bakanlığı 'bütçesine a'ktarılmalk üzere 
5'5 000 liraya ihtiyaç vardır. Bütçeye konulan Ibu masrafın karşılığı bulunaımamıştır. G-ereğinin 
Maliye Bakanlığınca ifası icabetmektedir. 

Yukarda 'bahis konusu olan 302 nci bölümün 10 ve 30 ncu; 304 ncü bölümün 12 nci maddeleri 
ile 752 nci [bölüme ait değişiklik aşağıda bir tablo (halinde gösterilmiş bulunmafetadır. 

Eklenmesi 
B. M. Tahsisatın nev 'i Kalbul edilen gereken Karşılığı 

302 10 Vilâyetler kırtasiye 20 000 4 000 752 nci bölüm 
302 30 Vilâyetler demirbaş 8 000 5 200 752 nci bölüm 
304 12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti 50 000 5 000 752 net fasıl 
752 Yatırımlar 55 000 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin arz edilen tadillerle ka/bulünü saygılarımla rica ederim. 

Çalışma Bakanlığı 
Bütçe Sözcüsü 

Dr. Mazhar özkul 



Çalışma Bakanlığı bütçesinin 1960 - 1961 malî yılı ile 1961 - 1962 malî yılı fasıl ve maddelerinde artış ve eksi 

50 sayılı Kanundan 
sonra 1960 yılı bütçe 1961 yılı 

yekûnu bütçe yekûnu 

B, M. 

201 11 Merkez memurları maaşı 

12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fazla % nispeti 

6 340 233 

Tahsisatın nev'i 

196 800 

7 661 800 1 321 567 

1960 yılı 1961 yılı 

872 400 1 282 580 

1 921 800 2 670 620 

215 550 

278 400 439 650 

% 20,82 

Fazla Noksan 

410 180 

748 820 

18 750 

161 250 

107 ve 108 say 
aded Sivil Savu 
bir yıllık maaşl 
nazara alınması 
bra faızlasiyle t 
7460 sayılı Kan 
Doğu Çalışma E 
ilâve olunması 
zara alınması s 
lira fazlasiyle 2 
muştur. 
Geçen yıla naza 
yıp ücretlere y 
18 750 lira fazl 
miştir. 
Vilâyetler ücr 
278 400 lira ta 
konulan Yakın 
titüsü için alma 
tutarı 123 000 l 
mın da nazara a 
161 250 lira faz 
tur. 



B, M. Tahsisatın nev'i * 1960 yılı 1961 yılı 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 13 000 14 000 

12 V. memurları çocuk zammı 37 000 40 000 

209 Emekli keseneği 211 605 294 000 

302 10 Vilâyetler kırtasiye 15 000. 20 000 

40 Vilâyetler öteberi masrafları 20 000 25 000 
/ 

50 Vilâyetler aydınlaitoıa € 000 8 000 

304 X2 V. posta ve telgraf ücretleri 40 000 50 000 

22 V. telefon masrafları 25 000 30 000 

Fazla Noksan 

1 000 — Münhal kadrol 
çocuklarının b 
artabileceği gö 
neye nazaran 
tahsisat konulm 

3 000 •— Münihal kadro 
çocuklarının b 
ğumlarla çocu 
itibare alınara 
lira teklif edil 

82 395 — Maaş ve ücret 
c/c 6,5 i üzerin 
son yapılan 4 
294 000 lira te 

5 000 — 1". 8 . 1960 ta 
sayılı Kararna 
artmasından ö 

5 000 — 5/180 sayılı 
ilân masraflar 
narak geçen 
25 000 lira tek 

2 000 — Bâzı vilâyetler 
pılmış olması 
2 000 lira fazl 
tir. 

10 000 — 1 . 8 . 1960 ta 
sayılı Kararn 
tebligatın artm 
lasiyle 50 000 

5 000 — 5/180 sayılı K 
.muhaberesinin 
fazlasiyle 30 0 



B. M. Tahsisatın nev'i 1960 yılı 1961 yılı 

305 11 Merkez kira 66 500 91 000 

12 Vilâyetler Mra 347 850 257 850 

307 20 Muvakkat vazife harcırahı 55 500 55 000 

30 Müfettişler harcırahı 550 000 674 748 

42 Ecnebi memleketlere gönderile- 63 000 1 
cek (Bak. müfettişlerinin hare. 

81 M. Kontrolör 1. devir, teftiş hare. 10 000 1 

308 11 Merkez tedavi masrafları 4 500 5 000 

12 Vilâyetler tedavi masrafı 6 500 7 000 

309 31 V. taşıtları işletme masrafları 21 000 23 000 

Fazla Noksan 

24 500 — 64 000 lirası 
lirası bakanlık 
107 ve 108 sa 
Sigortaları Ku 
için kiralanac 
edilmek sureti 

10 000 — Balıkesir ve K 
yeni binalara 
bu tertibe geç 
lasiyle 257 85 

— 500 Sarfiyat seyri 
55 000 lira ko 

124 748 -— 5/180 sayılı K 
lerinin geçen 
tisinin artmı 
fazlasiyle 674 

1 62 999 50 sayılı Kanu 
lan 63 000 lir 
tertibin muha 

1 9 999 50 sayılı Kan 
lan 10 000 li 
için 1 lira kon 

500 — Geçen yıl kon 
den 500 lira 
miştir. 

500 — Geçen yıl kon 
den 500 lira f 
miştir. 

2 000 — Yeni alınacak 
zarı itilbare a 
2 000 lira fazl 
tir. 



B. M. Tahsisatın nev'i 1060 yılı 1961 yılı 

32 V. taşıtları onarma masrafları 10 000 12 000 

416 Çalışma Enstitüsü umuımi mas. 168 000 

452 10 4489 sayılı Kanunun gerektir- — 
diği 'harcırahlar 

453 10 (Kurum ve derneklere katılma 623 970 
payı 

653 Memur ve müstahdemlerin öğle — 15 500 
yemeklerine yardım 

Yekûn 5 463 825 7 060 487 

YATIRIMIiAK 

762 237 sayılı Kanun gereğince sa- 150 000 49 200 
tınalmaeak taşıtlar. (Maliye Ba
kanlığı bütçesine aktarılacaktır) 

160 000 

10 000 

669 987 

Fazla Noksan 

2 000 — Yeni alınacak 
zarı itiıbare 
2 0Q0 lira fa 
miştir. 

— 8 000 Tahsisat seyr 
le 160 000 lir 

.10 000 — Staj için ecn 
için 10 000 li 

46 017 •— Üyesi bulund 
Teşkilâtına b 
vı 74 443 a m 
miş olup geçe 
sivle 669 987 

15 500 — Uzak mahall 
meklerine ya 

1 688 162 81 498 vıl veniden i 

— — ' ' 

— 100 800 Bölge müdür 
için 19 200 l 
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îşçi Sigortaları Kurumu : 
îş hayatında türlü hallere karşı ilgili Sigorta Kanunu hükümlerini uygulamak üzere 4792 sayılı 

Kanunla kurulmuş ve 1946 yılı başında faaliyete geçirilmiş bulunan îşçi Sigortaları Kurumu, Çalışma 
Bakanlığına bağlı, özel hukuk hükümlerine tâbi, malî ve idari bakımdan muhtar, hükmî şahsiyeti haiz 
ve Yüksek Murakabe Heyetinin tetkikine tâbi, bir Devlet kurumudur. 

Kurumca, halen sosyal sigortaların (îş kazaları ile meslek hastalıkları Sigortası), (Analık Sigorta
sı), (Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigortası), (Hastalık ve analık Sigortası) kollan uygulanmaktadır. 

Kurum sosyal sigorta tatbikatı yanında tedavi hizmetlerinin gereği gibi ifası için sağlık tesisleri 
de kurmakta ve işletmektedir. 

Ayrıca, sigortalıları sıhhi ve elverişli birer meskene kavuşturmak maksadiyle, işçi yapı kooperatif
lerine Kurumca kredi açılmakta veya doğrudan doğruya Kurum tarafından işçi meskeni yaptırılarak 
sigortalılara tahsis olunmaktadır. 

Kurumca uygulanan sigorta kollarında sigortalılara tanınan hak ve menfaatler, umumiyetle mil
letlerarası normlara uygun ve hattâ bâzı ahvalde bu normların da üstündedir., 

Ancak sosyal sigortalarımız, halen 3008 sayılı îş Kanununa, tâbi iş yerlerinde çalışan işçi ve hiz
metliler, basın meslekinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 
5953 sayılı Kanuna tâbi gazeteciler ve. 6379 sayılı Deniz îş Kanunu şümulüne giren gemi adamları 
hakkında tatbik edildiğinden, şümul sahası Garp memleketlerine kıyasen çok dardır. 

Bu halin mümkün mertebe kısa <bir zamanda giderilmesi ve hiç değilse çalışan vatandaşların 
büyük çoğunluğunun sosyal sigortalara tâbi tutularak sosyal güvenliğe .kavuşturulmaları, bu su
retle iktisadi sahadaki rekabet eşitsizliğinin de bertaraf edilmesi büyük ehemmiyeti haiz bir mev
zu ve dâvadır. 

Yine sigortalıların eş ve çocuklarının hastalık ve analık sigortasından faydalandırılmaları da 
sağlanması gereken bir husustur. 

Hattâ Kurumun muasır medenî memleketlerde olduğu gibi bir (Sosyal Sigorta Kurumu) haline 
getirilmesi hedef olmalıdır. 

Kurumun tâbi bulunduğu kanunlara göre sigorta fonlarının gayrimenkullere, Devletin çıkar
dığı veya kefil olduğu tahvillere, ımillî bankalara ve sigortalılara mesken inşaatı ikrazlarına yatı
rılmak suretiyle işletilmesi lâzımgelmektedir. Yatırımlar bu sahalara yapılmaktadır. 

Gayrimenkullere yatırım sigorta tekniğinin bir icabıdır. Ancak, bunun hakikaten isabetli ve 
verimli yerlere, yatırılması' lâzımdır. Bu itibarla tahsiısen İstanbul Belediyesinden mubayaası yolu
na gidilen ve imar durumları bir türlü elde edilemediğinden ımatlup şekilde değerlendirilemiyen 
büyük ölçüdeki arsaların ve mümasil durumdaki gayrimenkullerin bu vaziyetlerinin bir an evvel 
düzeltilmesi zaruridir. 

Kurumun iş hacmi : • 
Sigortalı iş yerleri sayısı 1959 da 25 558 iken, 1961 de 33 550, sigortalı işçi sayısı da 1959 da 

yıllık yasatilere göre 540 954 ve en kabarık Eylül ayı rakamlarına göre 618 775 iken 1961 de bu 
rakamın sırasiyle 625 000 ve 710 000 olacağı tahmin edilmektedir. 

1961 de tahsil edilecek primler yekûnu 596 150 000. lira olarak hesaplanmaktadır. 

Bütçe : 
Kurumun 1960 ve 1961 senesi kadroları ve yönetim giderlerinin genel gelir ve prim tahakkuk

larına nispetlerine mütaallik cetvel eklidir. (Ek : I> > 

Tesisler : 
Kurumun muhtelif illerde 2 945 .yataklı 28 aded tesisi, 20 yataksız dispanseri ve 22 sağlık 

istasyonu vardır. Ayrıca anlaşmalı şekilde diğer müesseseler ve doktorlar nezdinde tedaviler de 
yapılmaktadır. 



37 — Çalışma Bakanlığı — 381 — 

Umumi gelir ve gider : 
Kurumun 1961 yılı için tahinin edilen umumi gelir ve gider durumuna ait tablo eklidir. (Ek : II) 
Bütün faaliyet kolları giderleriyle teknik karşılıklar ve aktüaryel faizler toplamı ile giderler ye

kûnu 698 584 200 lira, buna mukabil prim tahakkukları, yatırımlar gelirleri, askıda işler karşı
lıkları toplamları 679 071 700 lira olup arada 19,5 milyon lira gider fazlası görülmektedir. Has
talık ve analık sigortalarının açık vermeleri, inşa halindeki binalarla birçok arsaların gelir getirme
meleri bu açığın başlıca sebepleridir. Bu itibarla gayrimenkullerin gelir durumlarının bir an evvel 
düzeltilerek verimli variyete ircaları âcil bir zarurettir. 

Kurumun 1961 yılı için tahsilat ve tediyat muvazenesi : 
Bu. hususa ait cetvel eklidir. (Ek : I I I ) Buna göre 1961 yılı içinde 609 910 700 liralık tahsilat 

ve yine ayni yıl içinde 272 910 000 liralık tediyeler tahmin edildiğinden 337 000 000* bir tah
silat fazlası derpiş edilmektedir. Bu 337 milyon liralık plasman programının âzami dikkat ve iti
na ile ve iktisadilik ölçülerine riayetle tanzim ve tatbiki icabeder. 

Vaktin darlığı sebebiyle üzerinde gereği gibi durulamıyan ve 1960 - 1965 devresi için kurumun, 
bir mevzuat, yatırım ve tatbikat programının mevcudiyeti memnuniyetle tesbit edilmiştir. Plânlı 
ve sistemli bir çalışma görüşünün ifadesi • olmak itibariyle kayda değer bir husustur. Ancak bunun 
gerek vazife icapları, sigorta tekniği ve gerekse yatırımların isabeti bakımından Umumi Murakabe 
Heyetine ve Bakanlıkça daha yakın bir tetkika ve tatbika tâbi 'tutulması temenniye şayandır. 

EK: 1 

îşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü sigorta (tesisleri yönetim giderleri bütçesi 

Aylık ve ücretler 
Yardımlar 
Yolluklar 
Genel kural giderleri 
Büro giderleri 
Çeşitli giderler 
Amortismanlar 
Sosyal ve kültürel 'giderler 
Eski yillara ait giderler 

Yekûn 

1960 

28 076 980 
2 821 600 
1 510 500 

200 000 
2 530 000 
3 484 854 
1 440 000 
2 495 001 

500 000 

43 058 935 

1961 

32 348 000 
3 410 000 
1 280 000 

145 000 
2 685 000 
4 840 000 
2 045 000 
1 200 000 

100 000 

48 053 000 

Sigorta tesisleri yönetim giderleri bütçesinin artış sebebi : 
- Gerek normal inkişaf ve gerekse yeni temsil kararnamesi ile iş yerlerinin artması, müterakim işle

rin bitirilmesi için Makina İşleri Müdürlüğü kadrolarının alınmış olması ve Eminönü Şubesinin 3 
ünite haline getirilmiş bulunmasındandır. 

Bütçenin (gelirlere nispeti 1960 1961 

Genel -gelirlere % 6,89 
Prim gelirlerine % 7,64^ 

% 6,87 
% 7,65 



îşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü 1960 - 1961 yılı umumi gelir ve giderl 

A) 

B) 
C) 

D) 
E) 
F) 

G i d e r l e r 
C i n s i 

îş kazalariyle meslek hastalık
ları sigortası 
Analık sigortası 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortası 
Hastalık ve analık sigortası 
îşçi meskenleri idare ıgiderleri 
Diğer çeşitli ıgiderler : 
1. Teknik karşılıklar faizi 
2. Tahakkuk edecek alacaklar 

karşılığı 

1960 

65 021 000 
2 215 700 

350 250 000 
156 794 000 

320 552 

48 635 000 

1 000 000 
' 

1961 

68 215 000 
2 547 200 

390 050 000 
174 921 000 

62 851 000 

A) 

B) 
C) 

D) 
F) 

F) 

G e l i r l e r 
C i n s i 

iş kazalariyle meslek hasta
lıkları sigortası 
Analık sigortası 
Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortası 
Hastalık ve analık sigortası 
Diğer çeşitli ıgelirler : 
1. Alınacak faizler : 

Bankalardan 
Tahvillerden 
îş verenlerden 
Hast. Sig. na ikrazdan 
Diğer çeşitli faizler 

2. Emlâk gelir (net) 
3. Hiibe ve tahvil .terhin korn 
4. % 10 gecikme farkı 
Qlağanüistü karşılıklardan 

Yekûn 624 236 252 698 584 200 Yekûn 
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İgçi Sigortaları Kurumu 1960 - 1961 yılı umumi gelir ve gider icmali tablosunda gelir sü
tununun (F) fıkrasında olağanüstü karşılıklar adı ile görülen 19 512 500 lira bundan evvelki yıl
larda birikmiş bulunan ve yekûnu 30 543 105 liraya baliğ olan paradan tefrik edilmiştir. Mezkûr 
30 54.'< 105 lira ilişik 1959 bilanço raporunun 42 nci sayfasında olağanüstü karşılıklar adı ile 
gösterilmiştir. Bu şekilde tahassül eden ve biriken mebaliğ îş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Si
gortası primlerinden meydana gelmektedir. Bu hal mezkûr sigorta koluna ait primlerin fazla ola
rak alındığı şekilde görülmekte ise de, olağanüstü karşılıklar beklenmedik kazalar (grizu, infilâk 
ilâh. gibi) ve sigorta prim hesap tahminleri yapılırken evvelinden tahmin edilmesi mümkün olmı-
yan vakalar için tutulmaktadır. 

Sigorta prim nispetleri aşağıda gösterilmiştir: ^ 

Sigorta kodu Sigortalı hissesi iş veren hissesi Yekûn 

1. iş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Sigortacı 
(4772 S. K.) 

•2. Analık Sigortası (4772 S.*K.) 
3. Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları 

(6900 S. K.) 
4. Hastalık ve Analık Sigortası (5502 S. K.) 

— % 0 , 5 - % 5 % 0 , 5 - % 5 
— % 1 % 1 

% 5 % 6 % 11 
% 2 ' % 3 % 5 

% 7 % 10,5-% 15 % 17,5-% 21. 



1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

T E D İ Y A T 

İş kazalariyle meslek hast. sig. 
giderleri (*) 
Analık sigortası gid. 
Maluliyet, ihtiyarlık, ölüm 
sig. gid. (*) 
Hastalık ve analıfk sig. gider. 
Yönetim giderleri 
Sağlık tesisleri giderleri 
Müştereik sig. gid. 
Emlâk işi. gid. 
İşçi mesken gid. 

Yekûn 
Tahsilat fazlası 

Genel ydkûn 

1960 

21 665 000 
2 025 000 

13 958 000 
76 928 000 
41 186 981 
72 885 000 

4 500 000 
3 881 700 

320 552 

237 350 233 
337 569 767 

574 920 000 

1961 

27 035 600 
2 334 200 

20 539 700 
85 050 000 
48 053 000 
79 640 000 

5 000 000 
4 728 200 

530 000 

272 910 700 
337 000 000 

609 910 700 

T A H S İ L A T 

1. Sigorta primleri tahsüâtı : 
a) iş kazalariyle mes. hast. 

sig. 
>b) Analık sig. 
c) Maluliyet, ihtiyarlık ve 

ölüm sigortası 
d) Hastalık: ve analık si

gortası 
2. Alınacak faizler 
3. Müteferrik gelirler .-

a) Emlâk gelirleri 
b) Diğer gelirler 

Genel yekû 

(*) Matematik kar sulhlardan yapılacak ödemeler dâhildir. 
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î ş v e î ş ç i B u l m a K u r u m u 

' Bir memlekette iş gücünün tam mânasiyle değerlendirilmesi mühim bir sosyal ve ekonomik dâva
dır. * 

Memleketimizde kitle halinde işsizlik yoktur. İş gücünün % 5 inden fazlası kitle halinde işsizlik 
ad ve telekki edildiğine göre memleiketiımiz bû maniada bir dâva ile karşı karşıya değildir. 

Ancak teknik şartlarda değişiklikler, 'birçok mal ve hizmet katagorilerindeki âni tahavvüller yüzün
den husule gelen ve «Firiksiyonel işsiz^k» denilen nevi ile bilhassa mevsime bağlı işsizlik az çalışma 
ve «atıl iş gücü» anlamındaki işsizlik memleketimizde oldukça geniştir. 

Avrupa İktisadi Eksperler toplantısında yapılan tahminlere göre memleketimizde senenin muay
yen zamanlarımda çalışmalar dolayısiyle ziraatle uğraşanların kaybettikleri iş günleri yekûnu 836 mil
yon ilâ 1 milyar gün arasında hesaplanmaktadır. Asgari gündelik 10 lira hesabiyle bunun 10 milyara 
yak un bir millî gelir kaybı teşkil etmesi işin azametini göstermeye kâfidir. 

Mevsime (bağlı işsizlik ile âtıl iş gücünün, ziraatin ıslahı, mümkün olan ölçüde ve münasip yerler
de sanayileşme ve bilhassa mahallinde en uygun küçük sanatların teşmil ve temini ile halli yoluna 
gidilmesi mühim bir millî dâvadır. 

Diğer sahalardaki mevsimlik veya âtıl iş gücü kayıplarını tam mânasiyle değerlendirecek rakam
lar henüz ihtiyaca salih şekilde elde mevcut değildir. 

Bu kadar mühim bir millî dâvanınm halli ve is tikametlendirilmesi yolunda vazife alan İş ve İşçi 
Bulma Kurumu 1946 yılımda kurulmuş ve 1960 yılında 27 Şube, 4 Ajanlık ve 37 Büroya baliğ ol
muştur. 

İş ve îşçi Bulma kurumlarının tam randımanlı bir çalışmaya ulaşabilmesi için, müterakki ölçülere 
göre her 10 bin nüfuslu yerde bir büro açılması gerektiğinden halen 68 -olan sulbe ve büro adedinin , 
140 civarına çıkarılması lâzımgelmektedir. Bunum yetişmiş eleman1 ve bütçe imkânı olduğu aşikâr
dır. ' ' 

Kurumum esas vazifesi işçiye iş, iş vereme işçi bulmaktır. Kurum hizmetini milletleraraısı anlaş
malar gereğince ücretsiz olarak yapar. 1960 yılında Kuruma iş için müracaat eden 685 748 kişiden 
574 270 i işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirilenlerin 205 535 ini tarım dışı, 368 735 ini tarım içi iş-. 
çiler teşkil etmektedir. 

Belli mevsimlerde, belli bölgelere vufcubulan işçi akını arasımda, paraları ve yatacak yerleri olmı-
yan işçilerin, sıhhi tesisatı ölaın ve yatacak yerleri bulunan binalarda barındımlmasımi temin maksa-
diyle İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yaptırılmış olan 6 barındırma yurdu faaliyet halimdedir. 
Adana, Samsun, Diyarbakır, Denizli,, Manisa ve Söke'de bulunan bu yurtlarda 1960 yılında 102 232 
işçi, '246 887 gece baınmdırılmıştır. 

Kurum tarafımdan yürütülmekte olam işçi eğitimi programı gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
birlikte 1960 yılında 30 meslek kursu açılmış, 217 mezun vermiştir. 

1961- yılı içinde 67 kurs açılacaktır ve 1 000 işçinin mezun olacağı ümidedilmektedir. 
3547 sayılı Kamum gereğince büyük iş yerlerimde açılan çırak, kalfa ve usta kurslarımdan 1960 yı

lında 198 i faaliyet göstermiş' ve 5137 işçi kaydolmuştur. 
Amerika Milletlerarası îş Birliği İdaresi (î C. A.) ile müştereken yürütülen işçi .eğitimi seminer

leri de 1960 yılında üç tip üzerinden devam etmiştir. 18 A tipi seminerden 725, 5 B tipi seminerden 
100 sendikacımız mezun olmuş ayrıca yapılan 1 082 C tipi seminerden 224 252 işçimiz faydalanmıştır. 
1961 yılında 20 A tipi ve 10 B tipi seminerin açılması programa alınmıştır. Ayrıca seminerlerde ders 
veren öğretmenleri yetiştirmek için 5 yerde seminer içÖaeaktır. 

t. C. A. ile birlikte yapılan iş başında eğitim çalı§m#annda, 1960 yılında Devlet sektörüne ait 65, 
hususi sektöre ait 41 i§ yeri üe temas edilmiş bunların 36 sında nezaretçi, 14 ünde işçi, 2 sinde de 
ıraklık eğitimi programının tatbikine geçilmiştir. Bu proje çalışmalarına 1061 yılı içinde de genifi öl-
$kJ§ ttovıiû olunması 'düfüaülıaektedir. x 
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Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı tarafından verilen burslarla sanayicileri Avrupa memleketlerine 
gönderilen işçi sayısı 177 dir. 

Kalifiye garson yetiştirilmek maksadiyle 1957 yılında İstanbul'da tesis olunan «Garson Eğitim 
Merkezi» 1957 - 1958 yılında 28, 1958 - 1959 yılında 23, 1959 - 1960 da 26 mezun vermiş ve mezun
lar büyük turistik müesseselere yüksek ücretlerle yerleştirilmiştir. 

îş ve İşçi Bulma Kurumunun bütün ileri memleketlerde olduğu gibi, hükümetleri ve teşebbüsleri 
başta gelen istişare organı olmak hüviyetini veren çalışmalarından birisi de iş piyasası etüdleridir. 
1957 yılından beri yapılan bu çeşit çalışmalara meselenfn öhemmiyeti dolayısiyle hız verilmesi yerinde 
olur. 

Kurumun ana fonksiyonunu teşkil eden îş ve İşçi Bulma hizmetleri ile alâkalı olarak 3008 sayılı 
Kanunda ve mahallî Danışma Komisyonları Nizamnam©sincfe gerekli' tadilleri hazırlamak faaliyetleri
nin süratle netieelendirilmesi temenniye şayandır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun vazifelerini lâyikı ile yerine getirmesine ve süratle inkişafına en
gel olan en mühim kanuni noksanlık, belediyelerden ve özel idarelerden % yarım ve % 1 nispe
tinde ayrılan ödeneklerin tahsili için çekilen güçlük ve bu hususta müeyyide noksanıdır. Kuru
mun faaliyet imkânlarını daraltan ve mevcut bir kanunun yürütülmesi gibi bir neticeye müncer 
olan vaziyete süratle son vermek ye Kurumun vazifesini genişliği ile mütenasip imkânlarla takvi
yesi bir zarurettir. 

Kurumun mektep çağından başlayıp zekâ, kabiliyet el ve beden mahareti itibariyle*muntazam 
sicilleri tutularak gençlerin ve ayrıca sakatların ve muhtelif sebeplerle işlerini kaybetmiş ye
tişmiş kimselerin münferit teşebbüslerini birleştirerek memleket şümul bir mesleke yöneltme ni-
zamanınm tesirini sağlıyaeak çalışmaların ilk adımını atarak faaliyete girişmesi, sakat kimselerin 
muayyen bir nispet dâhilinde sanayiide istihdamını mümkün ve mecbur kılacak imkânlar üze
rinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yakın iş birliği yaparak çalışması memnuniyetle kay
da değer faaliyetler cümlesindendir. 

Kurumun bütçe imkânlarını 1960 senesinde 6 166 757 ve 1961 bütçesinin de 6 853 830 lira 
olması vazifelerini memleket ölçüsünde ve arzulanan genişlikde .tahakkuk ettirmemesinin başlıca 
sebebidir. 

/ 
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1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 

B. M. Ödenenin çeşidi Lira Lira Lira 

O 

206 

Ödeneğin 

Birinci kısım 

37 — 

çeşidi 

- Ödenek 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 

Çalışma 

ve 

Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

12 000 101 Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 872 400 1282 580 1282 580 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 921 800 2 670 620 2 670 620 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık * ' 

maaşı 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 794 202 3 953 202 . 3 953 202 

202 Ücretler 
11 
12 

11 

12 

21 

Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 

196 800 
278 400 

475 200 

358 095 

13 000 

37 000 

1 600 

215 550 
439 650 

655 200 

0 

14 000 

40 000 

1 600 

215 550 
439 650 

655 200 

0 

14 000 

40 000 

1 600 
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B. M. 

22 

31 

32 

40 

-

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
VI İt 

Ödeneği 
Lira 

4 000 

3 000 

4 000 
810 

63 410 

1961 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

3 000 

4 000 
810 

67 410 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 000 

3 000 

4 000 
810 

67 410 

307 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

1 

10 
20 
30 

yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme / ;: 
Demirbaş, 

211 605 
4 200 

3 906 713 

7 000 
8 000 
8 000 
4 000 

*>** 200 
300 

27 500 

15 000 
8 000 
8 000 

294 000 
4 200 

4 974 013 

7 000 
8 000 
8 000 
4 000 

200 
300 

27 000 

20 000 
8 000 
8 000 

294 000 
4 200 

4 974 013 

8 000 
13 000 
13 000 

5 000 
200 
300 

39 500 

24 000 
8 000 

13 200 



B. 

303 

304 

M. 

40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

37 — Çalışma 

ödeneğin çeşidi 

öteberi, giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 

Posta, telgraf ve-telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf üc
retleri 

* Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

20 000 
6 000 

20 000 

77 000 

14 000 

- • -

12 000 

40 000 
25 000 
25 000 

— 389 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edildi 
Lira Lira 

25 000 25 000 
8 000 8 000 

20 000 20 000 

89 000 98 200 

14 000 18 000 

- ™ ; > : ' • " " • ~' • / • • ; ^ . ; -

12 000 14 000 

50 000 55 000 
25 000 27 000 
30 000 30 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

102 000 

66 500 
247 850 

314 350 

117 000 

91 000 
257 850 

348 850 

126 000 

91 000 
257 850 

348 850 

30Ö Giyecekler 10 000 10 000 10 000 

ofy7 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 25 000 25 000 25 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 55 500 55 000 60 000 
30 Müfettişler harcırahı 550 000 674 748 674 748 
42 Tetkik için ecnebi memleketle

re gönderilecek vekâlet müfet
tişlerinin harcırahı 63 000 1 1 

81 Merkez kontrolöörleri devir ve 
teftiş harcırahı 10 000 1 4 • . 1 

Bolüm toplamı 703 500 754 750 759 750 



— 390 — 37 —. Çalışma Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komlsyonc. 

istenen kabul edile*-! 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

309 

11 
12 

11 

12 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Vekâlet otomobili işletme 
giderleri 
Vekâlet otomobili onarma 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

4 500 
6 500 

11 000 

4 500 

4 500 

21 000 

10 000 

40 000 

5 000 
7 000 

12 000 

4 500 

4 500 

23.000 

12 000 

44 000 

5 000 
7 000 

12 oeo 

4 500 

' 4 500 

21 000 

10 000 

40 000 

Üçüncü kısım toplamı 1 299 350 1 417 100 1 452 300 

«. Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 6 000 6 000 6 000 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 iş ihtilâfları hakem kurulları

na katılacaklara ödenecek hu- ^ 
zur ücret ve yollukları 90 000 90 000 90 000 

20 3008, 6253 ve 6379 sayılı kanun
lar gereğince asgari ücret ko
misyonlarına katılacak memur 
olmıyan azaların huzur ücret
leri ve yol giderleriyle memur 
azaların yollukları ' 10 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 100 000 100 000 100 000 



453 

501 
502 

37 — 

ödeneğin çeşidi 

• Çalışma Bakanlığı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

— 391 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira > Lira B. M. 

416 Çalışma Enstitüsü umumi 
giderleri 168 000 160 000 160 000 

420 5521 sayılı Kanunun 14ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 35 000 35 000 35 000 

451 Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone 8 000 8 000 8 000 
20 Başka her çeşit giderler 22 000 22 000 22 000 

452 " 

10 

20 

10 

20 

Bölüm toplamı 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi 'memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
her çeşit giderleri 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Kürüm ve. derneklere katılma * 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
1956 - 1959 yıllan borçlan 

30 000 

10 000 

50 000 

60 000 

623 970 

80 000 

703 970 

1 102 970 

1 000 
1 200 

30 000 

10 000 

50 000 

60 000 

669 987 

80 000 

749 987 

1 14D 987 

1 000 
1 200 

30 000 

10 000 

50 000 

60 000 
~ — 

669 987 

80 000 

749 987 

1 140 987 

1 000 
1 200 

Beşinci kısım toplamı 2 200 2 200 2 200 



39â — ' & — Çalışma Bakanlığı 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

, Altıncı kısım - Yardımlar 

4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince îş ve İşçi Bulma Kuru
muna yardım 100 000 100 000 104 000 
Memur ve müstahdemlerin Öğ
le yemeklerine yardım , 0 15 500 15 500 

Altıncı kısım toplamı 100 000 115 500 119 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
3 906 713 
1 299 350 
1 102 970 

2 200 
100 000 

6 423 233 

12 000 
4 974 013 
1 417 100 
1 140 987 

2 200 
e 115 500 

7 661 800 

12 000 
4 974 013 
1 452 300 
1 140 987 

2 200 
119 500 

7 701 000 

Yatırımlar 

237 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalmacak taşıtlar (Maliye ^|, ' 
Bakanlığı bütçesine aktarıla- r 
çaktır) 150 000 49 200 0 

Yatırımlar toplamı 150 000 49 200 O 



38 - Sanayi Bakanlığı 





38 — Sanayi Bakanlığı — 395 — 
1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

ı V • 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar , 

11 Merkez memurları maaşı 2 839 800 3 940 400 3 940 400 
12 Vilâyetler memurları maaşı 1 150 000 1 749 200 1 749 200 
21 Merkez memurları açık maaşı « 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 1 • 1 

Bölüm toplamı 3 989 802 5 689 602 5 689 602 

TJ er etler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 014 600 1 216 000 1 216 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 454 800 • 451 000 451 000 

Bölüm toplamı 1 469 400 1 667 000 1 667 000 

Geçici hizmetliler ücreti 49 200 21 450 21 450 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı 

30 000 

30 000 

5 000 

30 000 

30 000 

5 000 

30 000 

30 000 

5 000 



-m 

B. M. 

38 — Sanayi Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

196İ yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

22 

31 

32 

40 

Vilâyetler memurları doğum £ 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı t 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

4 000 

7 500 

5 000 
1 500 

4 000 

7 000 

5 000 
1 000 

4 000 

7 000 

5 000 
1 000 

207 

209 

210 

301 

302 

Bölüm toplamı 83 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfat^ 1 500 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasjyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

82 000 82 000 

< 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 

yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri " 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi güderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler^ büro giderleri ^ 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi1 giderleri 

356 100 
4 200 

5 953 202 

60 000 
25 000 
50 000 
25 000 
35 000 
70 000 

265 000 

40 000 
30 000 
55 000 
25 000 

457 650 
4 200 

7 921 903 

50 000 
15 000 
30 000 
25 000 
35 000 
70 000 

225 000 

35 000 
25 000 
35 000 
20 000 

457 650 
4 200 

7 921 903 

; - • • 

50 000 
15 000 
30 000 
25 000 
35 000 
70 000 

225 000 

35 000 
25 000 
35 000 
20 000 



38 — Sanayi Bakanlığı 

B. M. ödeneğin çeşi<|i 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
45 000 

Bölüm toplamı 220 000 

— 397 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyoncı 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
25 000 

150 000 

10 000 
25 000 

150 000 

303 

304 

305 

Basılı kâğıt ve defterler 85 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 70 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 40 000 

21 Merkez telefon giderleri 75 000 
22 Vilâyetler telefon gideirleTİ 35 000 

70 000 

70 000 

40 000 
60 000 
30 000 

70 000 

70 000 

40 000 
60 000 
30 000 

<:>%. - 4 -

Kira bedeli 
11 Merkez •* 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 220 000 

65 000 
250 000 

200 000 

130 000 
175 000 

200 000 

130 000 
175 000 

t 

Bölüm toplamı 315 000 305 000 305 000 

306 Giyecekler r 30 000; 25 000 25 000 
307 Harcırahlar - • - * - • ' 

10 Daimî vazife harcırahı 40 000 30 000 30 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 70 000 50 000 50 000 
30 Müfettişler harcırahı " 275 000 225 000 225 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 125 000 25 000 25 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin •'•• . -
harcırah ve başka giderleri 30 000 20 000 20 000 

60 Sanayi ve küçük sanatlar mü
fettişleri ve küçük sanatlar 
kontrolörleri harcırahları 30 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 570 000 360 000 360 000 



B. 

308 

- 3 9 8 — 

M. 

11 
12 

Ödeneğin 

38 — Sanayi Bakanlığı 

çeşidi 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

giderleri ve 

1960 
yılı 

ödeneği 
Li:pa 

25 000 
15 000 

1961 yıb 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
15 000 

ı için 
Komisyonca 
kabnl edilen 

Lira 

25 OOC 
15 OOC 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri 
11 Bakanlık otomobili işletme 

giderleri 
12 Bakanlık otomobili onarıma 

giderleri 
21 Merkez taşıtları işletme , 

giderleri 
• 31 Vilâyetler taşıtları igletnıe 

giderleri 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

gi'derleri 

Bölüm toplamı 

tîeüncü kısım toplamı 

40 000 40 000 40 000 

5 000 

2 500 

4 000 

0 

0 

11 500 
:-::-———— "—: zzr: 

1 756 500 

5 000 

2 500 

6 000 

2 000 

500 

16 000 
--• = : : • : 

1 391 000 

5 000 

2 500 

(> 000 

2 000 

500 

16 000 
:.-— --=zı-=~z 

1 391 000 

Dördüncü kısmı - Daire 
himıetleri 

403 Temsil giderleri 
418 Tahlil lâboratuvar giderleri 
419 6309 sayılı Maden Kanunu ge

reğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair giderleri 

0 Pasif korunma giderleri 
421 Harita ve levazım satınalma 

ve her çeşit giderleri 
422 Sanayi/ sayım ve anketleri bil

umum giderleri 
450 Burs giderleri 

10 000 
40 000 

150 000 
1 

7 500 
10 000 

150 000 
0 

7 500 
10 000 

150 000 
0 

6 000 

123 000 
63 000 

42 095 

60 000 
63 000 

42 095 

60 000 
63 000 



B. M. 

451 
10 
20 

38 — 

Ödeneğin çeşidi 

Sanayi Bakanlığı 
1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

35 000 
60 000 

95 000 

— 399 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca, 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 
30 000 

60 000 

30 000 
30 000 

60 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit giderleri 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve giderleri 

Bölüm toplamı 

25 000 

10 000 

35 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

285 770 

50 000 

335 770 

857 771 

285 000 

30 000 

315 000 

707 597 

285 000 

30 000 

315 000 

707 597 

Besinci kısım - Borçlar 

501 Öeçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

Beşinci kısım toplamı 

1 OOO 
500 

1 500 

1 000 
500 

1 500 

1 000 
500 

1 500 



400 — 

M. 

38 — Sanayi Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1960 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı işin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kınım - Yardımlar 

2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ensti-
tüsüne yardım 
Türk Standartları Enstitüsüne 
yardım 

34 000 000 

200 000 

0 

200 000 

0 

200 000 
Sanayi Bakanlığı mensupları 
Mahdut Mesuliyetli İstihlâk 
Kooperatifine (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerinde 
yardımda kullanılmak üzere) 

Altıncı kısım toplamı 34 200 000 

55 000 

255 000 

55 000 

255 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
5 953 202 
1 756 500 

857 771 
1 500 

34 200 000 

42 780 973 

12 000 
7 921 903 
1 391 000 

707 597 
1 500 

255 000 

10 289 000 

12 000 
7 921 903 
1 391 000 

707 597 
1 500 

255 000 

10 289 000 



B. 

701 
711 

38 

M. ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

— Sanayi Bakanlığı 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Maden hizmetlerinde kullanı-

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 

1961 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

999 
\ 

— 401 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

999 

lan makina alet ve malzemesi
nin onarma giderleri 5 000 5 000 5 000 

713 2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım O 31 079 000 31 079 000 

II - Satuıalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Maden hizmetlerimde kullanı-
mak üzere satmalmacak muh
telif makina, alet ve malzeme
nin mubayaası ile ilgili her cins 
giderleri 1 1 1 

O Lâboratuvar tesis giderleri 240 000 O O 
756 Sanat modelleri satmaimması 

ve dağıtılması 800 000 500 000 500 000 
793 2819 sayılı Kanun gereğince 

Elektrik îşleri Etüd idaresine 
yardım 12 281 000 11 000 000 11 000 000 

794 Sümerbank Genel Müdürlüğü
ne anlaşması gereğince (Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş. ne iştirak hissesi kar
şılığı) O 36 500 000 36 500 000 

795 Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğüne 
anlaşması gereğince (Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş. ne iştirak hissesi kar
şılığı) O 36 500 000 36 500 000 

O O Maliye bütçesi 60 000 220 000 O 

Yatırımlar toplamı 13 387 001 115 805 000 115 585 000 



% 

• 



15 - Basın - Yayın ve Turizm 
G. M. * 





15 — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü — 405 — 

M. 

11 
12 

21 
22 

ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar açık 
maaşı 

1960 
yılı 

ödeneği . 
Lira 

928 800 

4 693 920 
30 048 

1 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 190 000 

4 250 000 
24 000 

1 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 190 000 

4 250 000. 
24 000 

1 

Bölüm toplamı 5 652 769 5 464 001 5 464 001 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 1 656 000 2 250 000 2 250 000 
12 Vilâyetler ve ecnebi memle

ketlerdeki hizmetliler ücreti 5 111 876 4 948 000 5 129 000 

Bölüm toplamı 6 767 876 7 198 000 7 379 000 

Geçici hizmetliler ücreti 241 800 1 1 
Ecnebi uzman ve hizemtlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 83 520 83 000 83 000 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk • 
zammı -13 200 13 000 13 000 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar çocuk zammı 16 660 16 660 16 660 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı ' , 1 800 1-800 1 800 

22 Vilâyetler ve ecnebi memleket- • ' 
lerdeki memurlar doğum 
yardımı 2 932 2 800 2 800 



406 — 15 — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

B. M. 

31 

32 

i 

ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler ve ecnebi memle
ketlerdeki memurlar ölüm 
yardımı 

Bölüm toplamı 

1060 
yılı 

ödeneği 
Lira 

.5 000 

4 000 

43 592 

1961 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

4 000 

43 260 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

4 000 

43 26C 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 6 000 6 000 6 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasryle .34, 
38 ve 39 ncu maddeleri» gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 515 610 566 000 576 000 

ikinci kısım toplamı 13 311 167 13 360 262 13 551 262 

Üçüncü kısım - Yönetim, 
giderleri 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro 
giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

j Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye X • 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

3 500 
20 000 
10 000 
37 500 
15 000 
35 000 

121 000 

13 500 
60 000 
60 000 
43 000 

147 800 
145 500 

469 800 

3 500 
16 000 
8 000 

37 500 
20 000 
35 000 

120 000 

13 500 
40 000 
20 000 
40 000 

175 000 
145 000 

433 500 

< 

3 500 
16 000 
8 000 

37 500 
20 000 
35 000 

120 000 
• ~ 

13 500 
40 000 
20 000 
40 000 

175 000 
145 000 

433 500 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Basıliı kâğıt ve defterler 10 000 10 000ı 10 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf 
ücretleri ^ 125 000 125 000 125 000 
Vilâyetler posta ve telgraf - fu* -
ücretleri 19 800 19 800 19 800 
Merkez telefon giderleri 120 500 120 000 120 000 
Vilâyetler telef onv giderleri 125 000 125 000 125 000 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

390 300 

225 000 
80 000 

50 000 
75000 

184 500 

22 500 

332 000 

389 800 

330 840 
80 000 

50 000 
125 000 
149 500 

100 000 

424 500 

389 800 

330 840 
80 000 

50 000 
125 000 
149 500 

100 000 

424 500 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Vekâlet otomobili işletme 
giderleri 
Vekâlet otomobili onarma 
giderleri 
Merkez taşıtları işletme 
giderleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 

10000 
15 000 

25 000 

3 500 

2 000 

25 000 

7 500 

10 000 
15 000 

25 000 

3 500 

2 000 

25 000 

7 500 

10 000 
15 000 

25 000 

3 500 

2 000 

25 000 

7 500 



— 408 — İÖ — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

B. M. 

31 

32 

310 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
91 
92 
99 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Basın ataşelikleri ve haberle!" 
büroları giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon mas-7 
rafları 
Kira bedeli 
Daimî vazife harcırahı • 
Muvakkat vazife harcırahı 
Propaganda giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

30 000 

9 000 

77 000 

37 500 
50 000 
62 500 
75 000 
40 000 
30 000 

750 000 
571 820 
137 500 
125 000 

3 500 000 

5 379 320 

7 109 420 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

30 000 

9 000 

77 000 

37 500 
40 000 
40 000 
75 000 
40 000 
30 000 

750 000 
570 000 
137 500 
100 000 

3 500 000 

5 320 000 

7 210 640 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

30 000 

9 000 

77 000 

37 500 
40 000 
40 000 
75 000 
40 000 
30 000 

700 000 
570 000 
137 500 
100 000 

3 500 000 

5 270 000 

7 160 640 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 17 500 17 500 17 500 
417 Radyo istasyon ve stüdyoları 

yönetim ve işletme giderleri 
10 Müzik yayınları 
20 Söz yayınları 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet 

giderleri 
40 İşletme ve başka her çeşit 

giderler 
50 Kısa dalya propaganda yayın

ları her türlü giderleri 

Bölüm toplamı 5 675 000 5 775 000 5 775 000 

2 290 000 
645 000 

1 500 000 

900 000 

340 000 

2 290 000 
645 000 

1 500 000 

1 000 000 

340 000 

2 290 000 
645 000 

1 500 000 

1 000 000 

340 000 
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1060 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 54 000 54 000 54 000 

451 Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 

10 Satmalma ve abone 110 000 110 000 110 000 
20 Başka her çeşit yayın 

453 

476 

501 
502 

30 
40 
50 

60 

10 

20 

10 
20 

giderleri 
Foto - Filim servisi giderleri 
Propaganda giderleri 
Radyo dinleme ve bültenleş-
tirme giderleri 
Turizm umumi giderleri 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve* 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Otelcilik ve Garson kursu 
umumi giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1 Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1955 - 1958 yılları borçları 
1928 - 1954 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

750 000 
750 000 
900 000 

460 000 
710 000 

3 680 000 

204 000 

90 000 

294 000 

0 

9 720 500 

2 500 

5 000 
1 

5 001 

7 501 

750 000 
750 000 
900 000 

460 000 
900 000 

3 870 000 

204 000 

90 000 

294 000 

100 000 

10 110 500 

2 500 

5 000 
1 

5 001 

7 501 

750 000 
750 000 

, 900 000 

460 000 
900 000 

3 870 000 

204 000 

90 000 

294 000 

100 000 

10 110 500 

2 500 

5 000 
1 

5 001 

7 501 
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B. 

601 

663 

. 

M. ödeneğin çeşidi 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve giderleri 
Memur ve müstahdemlerin öğ
le yemeğine yardım 

Altıncı kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 850 000 

2 850 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 500 000 

110 097 

3 610 097 

3 000 000 

110 097 

3 110 097 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 13 311 167 13 360 262 13 551 262 
Üçüncü kısım toplamı 7 109 420 7 210 640 7 160 640. 
Dördüncü kısım toplamı 9 720 500 10 110 500 10 110 500 
Beşinci kısım toplamı 7 501 7 501 7 501 
Altıncı kısım toplamı 2 850 000 3 610 097 3 110 097 

GENEL TOPLAM 32 998 588 34 299 000 33 940 000 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina, alet ve malzemelerin 

onarılması ve yenilenmesi 
10 Radyo istasyonları ve stüdyo

larında mevcut makina, alet 
ve malzemelerin onarılması ve 
yenilenmesi 

20 Haberalma servisinde mevcut 
makina, alet ve malzemelerin 
onarılması ve yenilenmesi 

3 000 000 

30 000 

2 000 000 2 000 000 

30 000 30 000 

Bölüm toplamı 3 30 000 2 030 000 2 030 000 
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B. 

741 

751 

752 

761 

M. 

10 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Radyo istasyonları yapımı her 
türlü giderleri 
Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 
Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi giderleri 
Yeni yapılar 
Alınacak makina alet ve mal
zeme 

1960 
•»yılı 
ödeneği 
Lira 

14 045 000 

700 000 

2 500 

100 000 

350 000 

1961 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

9 250 000 

235 500 

2 500 

75 000 

300 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

9 250 000 

235 500 

2 500 

75 000 

300 000 

Bölüm toplamı 450 000 375000 375 000 

777 Turizmi geliştirme ve kalkın
dırmanın icabettirdiği inşaat, 
tesisat ve her türlü ödemeler 
(Hizmetlere tevzi tarzı,» ödeme 
şekil ve esasları Basm - Yayın 
ve Turizm ve Maliye Bakan
lıklarının müşterek teklifi üze

rine Bakanlar Kurulunca 
tasdik edilecek programa 
göre yapılır.) 0 8000000 8000 000 

Yatırımlar toplamı 18 227 500 19 893 000 19 893 000 

0 Yapı işleri ve esaslı onarma- * ' • 
lar (Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesine) 0 400 000 0 

0 237 sayılı Kanun gereğince sa
tınalınacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bakanlığı bütçesine) 450 000 205 000 0 

0 6986 sayılı Kanunun 30 ncu 
maddesi gereğince turizm kre
di fonu ÎMaliye Bakanlığı büt- , 
çesine) 0 2 000 000 O 

Yatırımlar umumi yekûnu ' 18 677 500 22 498 000 0 
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B. 

• 

M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncı 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 12 000 12 000 

Birinci kısım toplamı 12 000 12 000 12 000 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 258 800 1 521 040 1 521 040 
12 Vilâyetler memurları maaşı 688 800 826 560 826 560 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 1 1 

Bölüm toplamı 1 947 602 2 347 602 2 347 602 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 558 600 752 800 629 400 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 267 600 271 600 271 600 

Bölüm toplamı 826 200 1 024 400 901 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri 

ücreti 169 800 169 800 169 800 
12 îller geçici hizmetliler ücreti 1 1 1 

Bölüm toplamı 169 801 169 801 169 801 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 218 000 218 000 218 000 
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B. 

206 

M. 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

13 000 

9 000 

5 000 

1 000 

10 000 

6 000 
1 500 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 

6 000 

3 000 

1 000 

6 000 

5 000 
1 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

8 000 

6 000 

3 000 

1 000 

6 000 

5 000 
1 500 

Bölüm toplamı 45 500 30 500 30 500 

207 

209 

210 

301 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere 
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

1 500 1 500 1 500 

10 
20 
30 
40 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri yönetim gi
derleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 

180 000 
4 200 

3 392 803 

40 000 
125 000 
125 000 
25 000 

217 995 
4 200 

4 013 998 

40 000 
75 000 
75 000 
25 000 

209 995 
4 200 

3 882 598 

40 000 
75 000 
75 000 
25 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira . Lira 

50 Aydınlatma 
£0 Isıtma 

20 000 
35 000 

20 000 
40 000 

Bölüm toplamı 370 000 

302 Vilâyetler büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 İsıtma 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kağıt vex defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf 

ücretleri 
12 Vilâyetler jtosta ve telgraf 

5 000 
40 000 
25 000 
5 000 
3 000 
7 000 

85 000 

30 000 

20 000 

275 000 

5 000 
40 000 
25 000 
5 000 
3 000 
7 000 

85 000 

30 000 

15 000 

20 000 
40 000 

275 000 

5 000 
40 000 
25 000 
5 000 
3 000 
7 000 

85 000 

30 000 

15 000 

305 
1 

306 
307 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
filer 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

3 000 
50 000 
10 000 

83 000 
. 

425 000 
36 000 

461 000 

25 000 

30 000 
125 000 
120 000 
85 000 

10 000 

370 000 

3 000 
50 000 
10 000 

78 000 

1 000 000 
36 p00 

1 036 000 

25 000 

15 000 
125 000 
120 000 
85 000 

10 000 

355 000 

3 000 
50 000 
10 000 

78 000 

1 000 0Q0 
36 000 

1 036 000 

25 000 

15 000 
100 000 
80 000 
50 000 

10 000 

255 000 
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M. ödeneğin 
• 

39 — îm 

çeşidi 

ar ve îskân Bakanlığı 

1960. 
yılı 

ödeneği 
Lira 

• 

1961 yılı 
Hüküımetçe 

istenen 
Lira 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

308 

309 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

0 

0 

•> 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme 
giderleri 
Bakanlık otomobili onarma 
giderleri 
Merkez taşıtları işletme 
giderleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

10 000 
8 000 

18 000 

5 000 

4 000 

21 000 

11 000 

10 000 

5 000 

56 000 

1 498 000 

5 000 
5 000 

10 000 

5 000 

4 000 

21 000 

11 000 

10 000 

5 000 

56 000 

1 950 000 

5 000 
5 000 

10 000 

4 000 

3 000 

21 000 

11 000 

0 

0 

39 000 

1 833 000 

403 
422 

451 

Dördüncü kısım .- Daire 
hizmetleri 

Temsil tahsisatı 
Teknik araştırma giderleri 

10 Bölge plânlama giderleri 
20 Yapı araştırma giderleri 
30 Malzeme araştırma giderleri 

Bölüm toplamı 

Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

15 000 

250 000 
150 000 
75 000 

30 000 
20 000 

50 000 

15 000 

860 000 
150 000 
75 000 

20 000 
15 000 

35 000 

10 000 

860 000 
150 000 
75 000 

475 000 1 085 000 1 085 000 

20 000 
15 000 

35 000 
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ödeneğin çeşidi 

1960 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
* Lira Lira 

Dördüncü kısım toplamı 

Staj giderleri 
Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve baş
ka giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre, konferans ve komis
yonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Fuar ve sergi giderleri 
Kurs ve seminerler 

>' 

10 000 

* 

10 000 

20 000 

10 000 

10 000 

20 000 

25 000 
50 000 

10 000 

10 000 

20 000 

* 10 000 

10 000 

20 000 

25 000 
40 000 

• 10 000 

10 000 

20 000 

10 000 

10 000 

20 000 

25 000 
40 000 

655 000 1 240 000 1 235 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan (1958-1959) 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı hısım - Yardımlar 

îmar ve îskân Bakanlığı Me
mur ve Müstahdemleri Tutum 
ve Muavenet Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere) 0 31 000 20 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

656 Türk Standartlar Enstitüsüne 
yardım 

Altıncı kısım /toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

1961 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

90 000 

. 121 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

90 000 

110 000 

KISIMLAR- TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altmcı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

12 000 
3 392 803 
1 498 000 

655 000 
2 
0 

5 557 805 

12 000 
4 013 998 " 
1 950 000 
1 240 000 

2 
121 000 

7 337 000 

12 000 
3 882 598 
1 833 000 
1 235 000 

2 
110 000 

7 072 600 

Yatırımlar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 Islaha muhtaç ve tasfiyesi ge
reken mesken topluluklarının 
yerine yapılacak meskenlerin 
inşa masrafları. (Sarf şekli 
İcra Vekilleri Heyetince belir
tilmek suretiyle Emlâk ve 
Kredi Bankasına devredilir.) 

O 7010 sayılı Kanun gereğince 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve 
Sakarya vilâyetlerinde vukua 
gelen yer sarsıntısından zarar 
görenlere yapılacak yardım 

755 Satmalmacak makiina, alet, 
optik aletler ve teknik malze
me ve teçhizat 

15 000 000 3 302 000 

15 000 000 

102*000 102 000 

0 

102 000 
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ödeneğin çeşidi 

Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair 7269 
sayılı Kanunun 33 ncü madde
si gereğince fona yatırılacak 
paralar 

Yatırımlar toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

30 000 000 

60 102 000 

1961 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

35 000 000 

38 404 000 

pılı için 
Komisyonca 

- kabul e Jilen 
Lira 

35 000 000 

35 102 001 

237 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalmacak taşıtlar (Maliye 
Bakanlığı bütçesine aktarıla
caktır.) 150 000 70 000 

Yatırımlar genel toplamı 60 252 000 38 474 000 0 





Toprak ve İskân İşleri 
G.M. 

* 





20 — Toprak ve tskân İşleri G. M. — 425 — 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler , 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

886 160 
6 417 200 

1 700 

8 800 

7 313 860 

1961 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 586 000 
6 917 000 

1 500 

8 500 

8 513 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

"^ 

1 586 000 
6 917 000 

1 500 

* 8 500 

8 513 000 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 808 000 1 134 600 1 134 600 
Vilâyetler (hizmetlileri ücreti 4 262 380 4 502 400 4 502 400 

Bölüm toplamı 5 070 380 5 637 000 5 637 000 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler 
ücreti 81 600 81 600 , 81 600 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 69 180 61 000 61 000 

Bölüm toplamı 150 780 142 600 142 600 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 

25 000 

195 000 

3 000 

20 000 

4 000 

25 000 

195 000 

3 000 

20 000 

4 000 

25 000 

195 000 

3 000 

20 000 

4 000 



— 426 — 20 — Toprak ve İskân İşleri Gr. M. 

B. M. 

32 

40 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yıh 

Ödeneği 
Lira 

25 000 
20 000 

292 000 

1961 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
20 000 

292 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
20 000 

292 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 804 975 921 898 921 898 

îkinei kısım toplamı 13 631 996 15 506 499 15 506 499 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri yönetim gi
derleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

15 000 
15 000 
10 000 
7 500 
7 500 

15 000 

70 000 

75 000 
30 000 
37 500 

150 000 
20 000 

130 000 

442 500 

15 000 
15 000 
10 000 
7 500 
7 500 

15 000 

70 000 

75 000 
30 000 
37 000 

150 000 
20 000 

130 000 

442 000 

15 000 
15 000 
10 000 
7 500 
7 500 

15 000* 

70 000 

,75 000 
30 000 
37 000 

150 000 
20 000 

130 000 

442 000 



20 — Toprak ve İskân İşleri G. M. - — 427 

ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lina 

Basılı kâğıt ve defterler 60 000 60 000 60 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 24 000 24 000 24 000 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler teMon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka giderleri 
Kurslar muvakkat vazife har
cırahları 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
komisyon hizmetlilerine öde
necek tazminat 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

70 000 
20 000 
70 000 

184 000 

150 000 
300 000 

450 000 

9 000 

180 000 
2 125 000 

135 000 
35 000 

1 

15 000 

366 000 

2 856 001 

5 000 
25 000 

30 000 

70 000 
20 000 
70 000 

184 000 

350 000 
320 000 

670 000 

19 000 

170 000 
2 200 000 

135 000 
35 000 

1 

10 000 
& 

320 000 

2 870 001 

5 000 
25 000 

30 000 

70 000 
20 000 
70 000 

184 000 

350 000 
320 000 

670 000 

19000 

170 000 
2 200 000 

135 000 
35 000 

1 

10 000 
0 

320 000 

2 870 001 

5 000 
25 000 

30 000 



428 20 — Toprak ve İskân İşleri G. M. 

B, M. 

309 
21 

22 
• 

31 

32 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme 
giderleri 
Merkez taşıtları onarma 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

8 000 

4 000 

500 000 

500 000 

1 012 000 

5 113 501 

1961 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 

4 000 

500 000 

465 000 

977 O00 

5 322 001 

ı için 
Komisyonca 
kabul elilen 

Lira 
. . . . „ v. 

8 000 

4 000 

450 000 

400 000 

862 000 

5 207 001 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
405 Hayvan yem bedeli 
414 Taşıma giderleri 

11 Toprak işleri taşıma giderleri 
12 îskân işleri taşıma giderleri 

417 

425 

426 

Bölüm toplamı 

4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve gidecekler 
İskân işleri giderleri 

10 Yiyecek giderleri. 
20 Giyecek: gidenleri 
30 Tedavi giderleri 
40 Muhacir ve mültecilerin gider

leri 
50 Başka her çeşit giderler 

5 000 
2 000 

30 000 
25 000 

55 000 

200 000 

50 000 
10 000 
15 000 

4 500 000 
500 000 

5 000 
0 

30 000 
25 000 

55 000 

200 000 

50 000 
10 000 
15 000 

4 300 000 
475 000 

6829 sayılı Kanunun icabettir-
diği giderler 

5 000 
0 

30 000 
25 000 

55 000 

150 000 

50 000 
10 000 
15 000 

4 300 000 
475 000 

Bölüm toplamı 5 075 000 4 850 000 4 850 000 

8000 000 4500000 4500000 



B. 

427 

429 

451 

M. 

10 
20 

20 — Toprak ve tski 

ödeneğin çeşidi 

Toprak Bayramının gerektir
diği giderler 
5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi 
açma giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

İn İşleri G. M. 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 000 

300 000 

4 000 
2 500 

^ — 429 —> 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen - kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 

300 000 

4 000 
1 000 

1 000 
1 

300 000 

4 000 
1 000 

Bölüm toplamı 6 500 5 000 5 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
her çeşit güiderleri 12 000 12 000 12 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 
11 

457 

476 

Katılma payı ve giderleıri 
Avrupa Konseyi iskân fonun
dan yapılan istikrazın taksit 
ve faizleri karşılığı 

; Bölüm toplamı 

tç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1 769 914 

300 000 

2 069 914 

2 000 
150 000 

15 878 414 

50 000 

300 000 

350 000 

2 000 
150 000 

10 430 000 

50 000 

300 000 

350 000 

2 000 
150 000 

10 380 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 500 500 500 
502 Eski yıllar borçları 

10 1956 - 1959 yıllan borçlan 24 500 34 300 34 300 

20 1928-1955 » » 10 000 34 700 34 700 

Bölüm toplamı 34 500 69 000 69 000 

Birinci kısmı toplamı 35 000 69 500 69 500 



— 430 — 20 Toprak ve İskân İşleri G. M. 

M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü memur ve müs
tahdemleri Para Biriktirme ve 
Yardım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemek
lerine yardımda bulunulmak 
üzere) 

Altıncı kısım toplamı 

0 27 000 

0 27 000 

27 000 

27 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

13 631 996 
5 113 501 

15 878 414 
35 000 

0 

34 658 911 

15 506 499 
5 322 001 

10 430 000 
69 500 
27 000 

31 355 000 

15 506 499 
5 207 001 

10 380 000 
69 500 
27 000 

31 190 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâkler -
10 4753, 5618 sayılı kanunlar hü

kümlerine göre istimlâk edile
cek arazi bedeli 

20 6603 sayılı Kanunun muvakkat 
1 nci maddesi mucibince öde
necek tahvil bedelleri ve kanu
ni faiz karşılığj 

1 000 000 1 000 000 1 000 000 

100 000 

Bölüm toplamı 1 100 000 1 000 001 1 000 001 



20 — Toprak ve îskân İşleri G. M. JL 43i — 

B. Mr 

751 

10 

20 

30 

ödeneğin çeşidi 

Satmalınacak makina, alet ve 
malzeme 
Optik aletler ve teknik 
malzeme1 

Traktör grupları için alınacak 
traktör, pulluk, alet ve sair 
malzeme 
Toprak Komisyonu Nirengi ve 
poligon tesis her türlü malze
me, nakliye, hamaliye ve sair 
giderler 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

50 000 

1 000 000 

50 000 

1961 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
* 

1 000 000 

50 000 ^ 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

1 000 000 

50 000 
• 

771 Özel fon 
10 4753 sayılı Çiftçiyi» topraklan

dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel fon 

20 Özel fondan zarar olup Ziraat 
Bankasına ödenecek para 

Bölüm toplamı 

0 0 237 sayılı Kanun gereğince sa
tmalınacak taşıtlar (Maliye 
Bakanlığı bütçesine aktarıla
caktır " 600 000 600 000 

Bölüm toplamı 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

2 000 000 

141 919 

2 141 919 

4 341 919 

853 016 

281 984 

1 135 000 

3 235 001 

, '853 016 

281 984 

1 135 000 

3 235 001 

Yatırımlar genel toplamı 4 941 919 3 835 001 





B - Cetveli 

GELİR BÜTÇESİ 





— 4â5 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Gelirin 

B -

çeşidi 

- Gelir Bütçesi 

1960 
yılı 

tahminleri 
Lira 

/ - Vergiler 

A) îr at ve Servet vergileri 

11 Gelir Vergisi 1800000000 2126000000 2126000000 
12 Kurumlar Vergisi 345000000 415000000 415000000 
13 1 206 sayılı Kanun gereğince, 

Arazi, Bina, Buhran vergilerin
den alınacak hisse 

2 Binalardan alman Savunma 
Vergisi 

0 

21000000v 

36000000 
15000000 
11000000 

209000000 

50000000 
37000000 
10000000 

14000000 

209000000 

50 000 000 
37 000000 
10000000 

14000000 

14 Hayvanlar Vergisi 
15 Veraset ve İntikal Vergisi 
16 Hususi Otomobil Vergisi 
17 Mülga irat ve Servet vergileri 

artıkları 3000000 2000000 1500000 

Bolum toplamı 2 231000 000 2863000000 2862 500000 

B) Gider vergileri, Gümrük 
Vergisi, istihlâk Vergisi 

18 İstihsal Vergisi 
11 İthalde alınan İstihsal Vergisi 955 000 000 739 000 000 739 000 000 
12 Dâhilde alınan İstihsal Vergisi 575 000 000 * 553 000 000 553 000 000 
13 Akar yakıtlardan alınan İstih

sal Vergisi 180 000000 255000000 255000 000 

Bölüm toplamı 1710 000 000 1547000000 1547000000 

19 Hizmet Vergileri 
11 Banka ve Sigorta muameleleri 

Vergisi . 270000000 .250 000000 260 000 000 
12 Nakliyat Vergisi 100 000 000 90000000 80 000 000 
13 PTT Hizmetleri Vergisi 26 000 000 30 000 000 30 000 000 

Bölüm toplamı 396000000 370000000 370000000 
_ _ _ > £ : . 



— 436 — B -

B. M. Gelirin çeşidi 

20 Gümrük Vergisi 

21 Şeker İstihlâk Vergisi 

- Gelir Bütçesi 
1960 
yılı 

tahminleri 
Lira 

870000000 

310 000000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

723500000 

310000000 

723500000 

310000000 

22 Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 410410000 412000000 412000000 

23 Mülga vasıtalı vergiler ar
tıkları 5000000 1500000 1500000 

C) Diğer vergiler varidatı 
(Besim ve harrlar) 

24 Resimler 

25 

11 
12 
13 
14 

15 
16 

11 
12 
13 
14 

15 
ifi 

Sefineler Resmi 
Damga Resmi 
Tayyare Resmi 
G-ümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma pulu 
Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 
Trafik Resmi 

Bölüm toplamı 

Harçlar 
Tapu harçları 
Mahkeme harçları 
Noter harçları 
Pasaport ve kançilarya harç
ları 
Diğer Tharilar 
Trafik harçları 

Bölüm toplamı 

500 000 
260 000 000 
11 000 000 

600 000 
200 000 

20 000000 

292300000 

80 000 000 
40000 000 
12 000000 

10 000 000 
4 000000 

10000 

146010000 

450 000 
270 000 000 

12 000 000 

750 000 
125 000 

21 000 000 

304325000 

85 000 000 
43 000 000 
13 000 000 

31 000 000 
3 500 000 

6 000 

175 506 000 

450 000 
270 000 000 

13 000 000 

750 000 
125 000 

21 000 000 

305325000 

85 000 000 
43 000 000 
13 000 000 

31000 000 
3 500 000 

6 000 

175506000 

Birinci kısım toplamı 6 370 720000 6 706 831000 6707 331000 



B — Gelir Bütçesi —r 4ffi 

M. Gelirin çeşidi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca, 

tahminleri tahmin edilen talimin edilen 
Lira Lira Lira 

/ / - Devletçe idare edilen 
kurumlar hasılatı ve 

Devlet payları 

Devletçe idare edilen kurumlar 
hasılatı 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

11 

13 
14 
15 
16 
17 

11 

12 

Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri 
Resmî okullar 
Diğer kurumlar 
Tekel idaresi safi hasılatı 
Radyo varidatı 
Millî Piyango varidatı 

Bölüm toplamı 

Devlet paylan 
Mükerrer sigorta şirketlerin
den alınan 
Petrolden Devlet hakkı 
Petrolden Devlet hissesi 
Madenlerden Devlet hakkı 
Oyun kâğıdı varidatı 
Bir kısım ithalâta tahsis olu
nan dövizler dolayısiyle alına
cak Hafcine hissesi 

Bölüm toplamı 

Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 
Kambiyo murakabesi mukabi
linde Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alman 

5Ç0 000 
300 000 
350 000 

3 000000 
540 250 000 
13 000 000 
30 820000 

588220000 

1000000 
2600000 
3 500 000 

20000000 
2 000 000 

110 000000 

139100000 

125000 

80 000 

300 000 
750 000 
300 000 

3 500 000 
540 000 000 
14 000000 
35 000000 

593850000 

1 000 000 
2 500000 
4000 000 

20 000 000 
1 000 000 

* 

150 000 000 

178500000 

125000 

50000 

300000 
750 000 
300 000 

3 500000 
540 000 000 
14 000 000 
35 000000 

593850000 

1000 000 
2 500 000 
4 000000 

20000000 
ıoooooo 

150 000 000 

178 500000 

125 000 

50 000 

Bölüm toplamı 205000 175000 175000 

ikinci kısım toplamı 727 525 000 772 525 000 772 525 000 



_ 438 — B ~ Gelir Bütçesi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
B. M. Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

29 

30 

31 

32 

11 

12 

13 
14 
15 
16 

11 

12 

/ / / - Devlet Emvali 
Varidatı 

Gayrimenkullerden alman 
Peşin para ile satılan gayri-

. menkul satış/ bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkul 
satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 
Gümrük ardiye ücreti 

Bölüm toplamı 

Menkul mallar satış bedeli 

Menkul kıymetler varidatı 
Hazine portföyü ve iştirakler 
varidatı 
Faizler 

Bölüm toplamı 

Kıymetli! kağıtlar 

Üçüncü kısım toplamı 

8 000 000 

1 250 000 
900 000 

5 000 000 
1 250 000 

50000 

16450 000 

13 000 000 

30000 000 
15 000 000 

45 000000 

1000000 

75 450000 

6 000 000 

750 000 
650 000 

7 500 000 
1 300 000 

60 000 

16 260 000 

12000000 

23 000 000 
16 000 000 

39000000 

1000 000 

68 260 000 

6 000 000 

750 000 
650 000 

7 500 000 
1300 000 

60 000 

16 260 000 

12 000 000 

23 000 000 
16 000 000 

39 000000 

1000 000 

68 260 000 

' IV - Çeşitli varidat ve 
cezaler 

33 Tâvizlerden ve ikrazlardan ge
ri alınanlar 30000000 20000 000 20000 000 



B. M. 

34 
11 
12 
13 

35 

B -

Gelirin çeşidi 

- Gelir Bütçesi 

1960 
yılı 

tahminleri 
Lira 

Cezalar N 
Para cezalan 
Vergi ve zam cezaları 
Trafik cezaları 

Bölüm toplamı 

Müteferrik varidat 

12 000 000 
25 000 000 

1000 000 

38000000 

40 000000 

— 439 — 
1961 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

10 000 000 
20 000 000 

1 000 000 . 

31000000 

41384 000 

10 000 000 
20 000 000 

1000 000 

31000000 

41384000 

Dördüncü kısun toplamı 108 000 000 92 384 000 92 384 000 

î OM il L 

Birinci kısım toplamı 6 370 720 000 6 706 831 000 6 707 331000 
İkinci kısım toplamı 727 525 000 772 525 000 772 525 000 
Üçüncü kısım toplamı 75 450 000 68 260 000 68 260 000 
Dördüncü kısım toplamı 108,000 000 92 384 000 92 384 000 

Yekûn 7 281695000 7640000000 7640500000 

özel 1 223 sayılı Kanun gereğince çı
karılacak Tasarruf Bonoları 
hasılatı 

» 2 Akar yakıt fiyat istikrar fo
nundan Hazineye yatırılacak 
miktar 

» 3 Karşılık paralardan bütçeye 
intikal edecek miktar 

0 

0 

0 

450 000 000 

25 000 000 

550 000 000 

448 203 067 

25 000 000 

550 000 000 

GENEL TOPLAM 7 281695 000 8 665 000 000 8 683 703 067 





D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde - 5 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 
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Kurucu Meclis Başkanlığı 

G. 1 

2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
5 
6 
2 

4 
5 
5 
8 
6 
7 
1 
4 
6 
3 
5 
6 
6 
5 
3 
5 
7 
3 
5 
1 

1 
5 
5 
5 

Memuriyetin nev'i Ad 

İşletme Müdürü (İşLetme 
Mühendisi) 
İnşaat Mühendisi 
Tesisat Mühendisi 
Kazan Şeşi 
Atelye Şefi 
Klima Başkontrolörü 
Klima Kontrolörü 
Elektrik Başkantrolörü 
Elektrikçi 
Tesisatçı 
Dosya Memuru ve Daktilo 
Kâtip 
Ambar Memuru 
Kalorifer ve Su Tesisatı 
Teknisiyeni 
Vantilâsyon Makinisti 
Marangoz 

» 
» Yardımcısı 

Kaloriferci 
» 

Elektrikçi (Ehliyetli) 
» » 

Telefoncu 
Şoför 

» 
» 

Motosikîetçi ve Tevzi Memuru 
> » » 

Mütehassıs bahçıvan 
Bahçivan 

» 
Laborant 

» 
Fransızca ve İngilizce Mü
tercim 
Mütercim 
Muhasebe Müdürlüğü Da.k-
Muhasebe Müdürlüğü Daktilosu 

> » » 

ed 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

Ücret 

1 750 
1 750 
1 750 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

800 
800 
950 
,700 
600 

1 100 
700 
700 
700 
450 
600 
500 

1 250 
800 
600 
950 
700 
600 
600 
700 
950 
700 
500 
950 
700 

1 250 
1 250 

700 
700 

Gv 

5 
4 

5 

5 
5 
5 

3 
o o 

4 

5 

6 

5 

5 

5 
7 
4 
5 
4 
7 
4 
6 
7 
8 
8 
9 
8 
9 
9 
8 
9 
7 

11 

Memuriyetin nev'i A< 

Daire Müdürlüğü Daktilosu 
Umumi Kâtipliğe bağlı dak
tilo 
Umumi Kâtipliğe bağlı dak
tilo 
Kanunlar Müdürlüğü Daktilosu 
Tutanak Müdürlüğü Daktilosu 
Bütçe Kalemi Müdürlüğü 
Daktilosu 
Memur (Bütçe Encümeninde) 
Muhasebe Müdürlüğü Pu-
vantörü 
Muhasebe Müdürlüğü Tas
nif Memuru 
Muhasebe Müdürlüğü Mah
zen Memuru 
Muhasebe Müdürlüğü Me
muru 
Memur (Kitaplık Müdürlü
ğünde) 
Memur (Daire Müdürlü
ğünde) 
Müracaat Memuru 
Teşrifat Memuru 
Yönetim Memuru 

» » Yardımcısı 
Arşiv Tasnifçisi 
Mukayyit 
Tamirat Memuru 
Hademe 

» 
» 
» 
» 

Gece Bekçisi 
» » 

Sığmak Koruyucusu 
Sürekli Amele 

» » 
Tevzi Memuru 
Çamaşırcı 

ied 

1 

1 

13 
2 
2 

1 
1 

. 1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
5 
1 

10 
1 
3 
1 

20 
40 

100 
2 
2 
6 
2 
1 
8 
7 
2 
2 

Ücret 

700 

800 

700 
700 
700 

700 
950 

950 

800 

700 

600 

700 

700 
700 
500 
800 
700 
800 
500 
800 
600 
500 
450 
450 
400 
450 
400 
400 
450 
400 
500 
300 
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G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Matbaa Müdürlüğü hizmetlileri 

1 Dizme Makinalan Bakım Uz
manı 

3 Dizme Makinaları Bakım Uz
manı Yardımcısı 

• 2 Başmakinist 
3 Başmakinist Yardımcısı 
4 Makinist 
6 Makinist Yardımcısı 
2 Makina Bakım Ustası 
2 Baştertipçi 
3 Baştertipçi Yardımcısı 
3 Birinci Sınıf Operatör 
4 ikinci Sınıf Operatör 
6 Operatör Yardımcısı 
4 Tertipçi 
5 » 
7 » Yardımcısı 
9 Metal Eriticisi 
2 Başciltçi 
3 ' Başciltçi Yardımcısı 
4 Ciltçi 
5 » 
6 » Yardımcısı 
7 » » 
3 Elektrikçi (Ehliyetli) 
5 Musahhih Yardımcısı (Memur) 
5 Ambar Memuru ve Kâtip 
7 Gece Bekçisi 
9 Kâğıt ve forma taşıyıcısı 

1 

1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 

11 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 

Milli Saraylar Müdürlüğü hizmetlileri 

5 Döşeme Marangozu (Atelye 
Şefi) 

7 Döşeme Marangozu 
6 Marangoz 
7 » 
6 Dülger 
7 » 
5 Kurşuncu, Dökümcü 
6 » Yardımcısı, Silici 
7 » 
7 Tenekeci 
8 >> 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 250 

950 
1 100 

950 
800 
600 

1 100 
1 100 

950 
950 
800 
600 
800 
700 
500 
400 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
950 
700 
700 
500 
400 

700 
500 
600 
500 
600 
500 
700 
600 
500 
500 
450 

6 Demirci 
9 Çilingir 
6 Döşemeci 
7 » 
8 » 
5 Boyacı 
6 » 
7 » 
7 Sıvacı 
7 Cilâcı 
9 » Yamağı 
7 Saatçi 
2 Kaloriferci (Ehliyetli) 
6 » 
7 Motorcu 
3 Elektrikçi (Ehliyetli) 
5 » 
6 » 
7 Avizeci 
9 » Yamağı 
5 Baştelefoncu ve 

muru 
7 Telefoncu 
8 » 
7 Su yolcusu 
6 Sıhhi tesisatçı 
4 Başbahçıvan 
8 Bahçıvan 

10 » 
7 Aşçı 
6 Daktilo 

» 
» 

Santral Me-

7 Koruma Memuru ve Ayniyat 
Mutemedi 

7 Yapı Malzemesi 
10 Kapıcı 
11 » 
10 Hademe 
11 » 

Ambarcısı 

7 Yangın Söndürme Erbaşı 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
8 Başbekçi 
9 . Bekçi 

10 > 
11 Sürekli amele 

> 
Eri 

» 

1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1, 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

16 
1 
1 

5 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

10 
13 
3 

23 
37 
15 

600 
400 
600 
500 
450 
700 
600 
500 
500 
500 
400 
500 

1 100 
600 
500 
950 
700 
600 
500 
400 

700 
500 
450 
500 
600 
800 
450 
350 
500 
600 

500 
500 
350 
300 
350 
300 
500 
450 
400 
350 
450 
400 
350 
300 
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Cumhur Başkanlığı 

o. Memuriyetin nev'i 

Telefon Fen Memuru 
Otomobil Tamir Ustası 
Berber 
Elektrikçi 

» 
Marangoz 
Döşemeci 
Terzi 
Sıhhi Tesisatçı 
Kaloriferci 

» 
•» 
» 

Boyacı 
Saat ve Makina Tamircisi 
Aşçı 

» 
» 
» 
» 

Garaj Memuru 
Şoför 

» 
» 
» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 

Aded 

1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
1 

Ücret 

950 
800 
700 
700 
500 
700 
700 
400 
700 
450 
400 
350 
300 
350 
600 
800 
600 
500 
450 
400 
800 
800 
700 
600 
500 
800 
500 

G. Memuriyettin nev'i 

Bahçıvan 
» 
» 

4 Lisan bilir Daktilo 
Daktilo 
Teknisiyen 
Ambar Memuru 
Ayniyat Mutemedi 
Demirbaş Kâtibi 
Kapıcı 

» 
Memur, (Benzin ve yağ iğ
leri için) 
Hademe 

» 
» 
» 
» 

ütücü 
» 

Garson 
» 

Aşçı Yardımcısı 
> » 

Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 

» 

Aded 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
6 
4 
5 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
3 ' 
1 
2 

Ücret 

450 
400 
300 

1 250 
400 

1 100 
800 
800 
600 
600 
400 

500 
500 
450 
400 
350 
300 
700 
450 
600 
450 
400 
300 
400 
400 
350 

Sayıştay Başkanlığı 
1 
2 

3 

4 

Hesap Makinalan Uzmanı 
Marangoz 1 
Ciltçi 

Jstası 

» Yardımcısı 
Kaloriferci 
Telefon ve 
Şoför 
Laborant 
Daktilo 

» 
» 
» 

ve onarıcı 
Elektrik Memuru 

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

1 250 
500 
500 
400 
500 
G00 
700 

* 350 
500 
450 
400 
350 

5 Seksiyon Şefi 
Seksiyon Şefi Yardımcısı 
Mekanograf 

» 
» 
» 

Daire Müdürü 
Tasnifçi 

» 
» 

Kitaplık Memuru 
Santra] Memuru 

1 
1 
1 

11 
11 
9 
1 
6 
2 
2 
1 
2 

1 250 
950 
700 
600 
500 
400 
600 
400 
350 
300 
500 
500 



}. Memuriyetin nev'i 

6 Başodacı 
Odacı 

» 
Odacı (1 adedi tstaübul bü
rosuna aittir) 
Odacı 

Aded 

1 
1 
6 

20 
13 

— D/5 — 
Ücret 

450 
400 
300 

250 
200 

G. 

] 
( 

] 

Memuriyetin nev'i 

Kapıcı 
Gece Bekçisi 
Müvezzi 

» 
Hamal 

ded 

1 
3 
1 
1 
5 

Ücret 

300 
350 
400 
350 
300-

Başbakanlık 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
5 
4r 
6 
7 
5 
6 
8> 
9 
6 
7, 
8; 

11, 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
e 
9 

10 
11 
12 
10 
10 
11 

Teknisiyen 

Operatör 
Elektrikçi 

Usta 
Garaj Âmiri (Tamirci usta) 
Şoför 

» 
» 

Daktilo 
» 
» 

Memur 
» 

Başdağıtıcı 
Dağıtıcı 

» 
» 
» 

Başhademe (Aynı zamanda 
Bakanlar Kuruluna bakar) 
Hademe 

» 
» 
» 

Kapıcı 
Bekçi 

» 

« 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
7 
3 
2 
1 

1 
6 
7 

18 
7 
2 
2 
1 

1 100 
950 
800 
700 
600 
600 
700 
800 
600 
500 
700 
600 
450 

400 
600 
500 
450 
300 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

600 
400 
350 
300 
250 
350 
350 
300 

11 
6 
9 

10 

7 
10 
11 

2 
6 
4 
5 

10 
11 
11 

1 
2 
6. 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
5 

Başbakanlık Köşkü 

Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 

1 
1 
1 
1 

Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Kaloriferci 
Hademe 

» 

Atom Enerjisi Komisyonu 

Tercüman daktilo 
Daktilo 
Sürveyan 
Şoför 
Hademe 

» 
Bekçi 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 

300 
600 
400 
350 

500 
• 350 

300 

1 100 
600 
800 
70Ö 
35D 
30Ö 
300 

İstanbul'da kurulacak Atom Reaktörü 

Teknisiyen 
» Yardımcısı 

Elektrikçi 
Seksiyon Şefi 
Memur (Lisan bilir) 

» » 
Daktilo (Lisan bilir) 

> 
Makinist 
Hemşire 

O 
( • • ) 

(*) • 
(*) 
(#) 
(•) 
(•) 

5 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 

1 250 
1 100 

600 
1 100 
1 250 

950 
1 250 

800 
950 
700 

(m) İşaretli kadrolar 9 aylıktır. 



o. 
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^lemuriyetin n e v i Aded Ücret j G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

5 
3 
6 
5 
6 
6 
4 
7 
1 

9 
7 

Telefoncu 
Usta 

» 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

(•) ' 
(*) 
(•) 
C) 
(*) 
C) 
(*) 
(*) 

Sivil Savunma, Korunma ve 
Yangın Söndürme İşleri Mü
tehassısı 
Hademe 
Gece Bekçisi 

(*) 
(•) 
(*) 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

c 
4 

700 
950 
600 
700 
600 
600 
800 
500 

1 250 
400 
500 

4 
6 
6 
7 
9 

11 
11 

1 
6» 
9 

11 

Arşiv Genel Müdürlüğü 

Teknik fotoğrafçı 
Elektrikçi 
Başmüeellit 
Mücellit 

» Yardımcısı 
Hademe 
Gece bekçisi 

Devlet Personel Dairesi 
(##\ 
/##\ 
/##\ 
(**) 

1 
1 
:ı 
1 
1 
4 
1 

2 
9 
9 
2 

800 
600 
600 
500 
400 
300 
300 

1 250 
600 
400 
300 

Danıştay 
7 
9 

11 
6 
7 
5 
6 
7 
8 

. 9 
10 
11 

Elektrikçi 
Kaloriferci ve tamirci 

» Muavini 
Şoför 
Ambarcı 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
1 
1 
2 
1 
3 
8 
2 
2 
3 
5 
1 

500 
400 
300 
600 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

6 Daire Müdürü 
7 Santral Memuru 
9 Dağıtıcı 

10 » 
11 » 
12 » 
10 Başhademe 
13 Kapıcı 
11 Hademe 
12 » 
13 » 
12 Gece bekçici 
12 Asansörcü 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 

22 
10 

2 
1 

600 
500 
400 
350 
300 
250 
350 
200 
300 
250 
200 
250 
250 

Devlet Plânlama Dairesi 
1 Mütercim daktilo 
2 Daktilo sekreter 
2 Desinatör 
6 Daire Müdürü 

6 1 250 
.11 1 100 

2 1 100 
1 700 

7 Şoför 
8 Odacı 
9 Gece bekçisi 

2 600 
8 400 
1 350 

istatistik Genel Müdürlüğü 
Teknisiyen (Yüksek ziraat 
Müh.) 1 750 

1 Teknisiyen 
2 » 

6 1 250 
6 1 100 

( * ) İşaretli kadrolar 9 aylıktır. 
(**) işaretli kadroların hizmet nevileri, ifa edilecek işe göre heyetçe tesbit edilir, 
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G, k 

3 
5 
6 
7 
5 
9 
7 
6 
7 
8 
7 
1 
1 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
» 
»• 
» 

Fotoğrafçı 
Kaloriferci ve onarımcı 
Elektrikçi 

Aded 

4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 

Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 2 
» » » » 
» » » » 

Şoför 
Daktilo (İngilizce) 

» (Fransızca) 
» 
» 
» 

4 
5 
2 
1. 
1 
6 
3 
3 

Ücret 

950 
700 
60Ö 
500 
700 
400 
500 
600 
500 
450 
500 

. 1 250 
1 250 

700 
600 
500 

G. 

1 
3 

11 
5 
4 
6 
7 
8 
9 

12 
11 
12 
13 
12 
13 
12 

Memuri 

Tasnif Âmiri 
» » 

Doktor 
Şef 
Memur 
Memur 

» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 

» 
Hamal 

Aded 

11 
16 

2 
22 
10 
53 
79 
98 
50 

3 
1 

10 
26 
.3 
2 
4 

Ücret 

1 250 
950 
300 
700 
800 
600 
500 
450 
400 
250 
300 
250 
200 
250 
200 
250 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
MERKEZ 

11 
6 
9 

11 
7 
6 

11 
7 
8 
7 
9 

10 
6 

10 
12 
12 
13 

Bahçıvan 
Şoför 
Daktilo 

» 
» (Yabancı dil bilen) 

Mizanpaj cı ve musahhih 
Doktor 
Musahhih 
Memur 

. » 
» 

» ' . 
» • 

Dağıtıcı 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 

1 
1 

- 1 
1 
1 
8 

300 
500 
400 
300 
500 
600 
300 
500 
450 
500 
400 
350 
600 
350 
250 
250 
200 

VİLÂYETLER 

7 
11 
11 
11 
12 
13 
12 
13 

10 
11 
12 
13 
13 
14 
12 

13 

Elektrikçi 
Daktilo 
Memur * 
Kuran öğretici 

» » 
» » 

Bekçi ' 
Hademe 

Dersiam 
» 
» 
» 

Vaiz 
» 

İstanbul Cuma ve 
vaizleri 
İstanbul •„. Cuma ve 
vaizleri 

kürsü 

kürsü 

1 
3 

10 
16 
25 

625 
1 

^50 

5 
5 

21 
60 
29 
48 

1 

10 

500 
300 
300 
300 
250 
200 
250 
200 

Maaş 
500 
450 
400 
350 
350 
300 

400 

"350 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
G. 

ıo 
11 
9 

İli' 
13 
10 
11 
13 
U 
13 
13 
13 
12 
12 
13 

10 
13 

1 
1 
2 
4 
5 
2 
2 
3 
4 
7 
8 
9 

11 
1 
2 
7. 
3 
1 

Memuriyetin nev'i 

Fotoğrafçı 
» 

Sanatkâr 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 

Doktor 
Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 
Daktilo 
Takipçi 
Hademe 

Daktilo 
Hademe 
Başpilot 
Pilot • 
Râsıt 
Başmakinist 
Makinist 

MERKEZ 

Tap#]am$:, 

5 

İnce aletler teknisiyeni -
Sanatkâr 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Mütehassıs Kartograf 
.Desinatör 
Kaloriferci 
Yabancı dil 
İdari dâvalar 

oilen daktilo 
• müşaviri 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 

• İ 
1 

16 
4 
1 
1 
6 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 2 
1 

1. 
1 
1 
3 
1 
1 
3 

1 

Ücret 

350 
300 
40Q 
300 
200 
350 
300 
200 
30Q, 
200 
200 
200 
250 
250 
200 

• 

350 
200 

1. 250 
1 250 
1 100 

800 
700 

1 100 

950? 

800, 

50A 
450 
400 
300 

1250 ' 

ııoa 
500 

i 
1 250 

G? 

9 
11 
13 
11 
13 
12 
13 
13 
13 

9 
11 
13 
12 
13 

'i 13 
113 
1.13 
1 13" 
i 9. 
i 13 

lâ , 
13 

] ı a 
13 
13 
13 
13 

9 
10 
10; 
11 
13 
7 

Memuriyetin nev'i 

Tapu ve Kadastro Okulu 

Okul mutemedi ve kâtibi 
İdare memuru 
Daktilo 
Bahçıvan 
Gece bekçis 
Bakıcı 
Başhademe 
Hademe 
Çamaşırcı 

Sanatkâr 
» 
» 

Daktilo 
» 

Bekçi 
Jaloncu 
Hademe 
Dağıtıcı 
Sanatkâr 
Kapıcı 
Dağıtıcı 
Hademe 

Tapu ve 

Şoför 
Daktilo 
Jaloncu 
Mübaşir 
Hademe 

Şoför 
» 

'Daktilo 
> 

Hademe 
Şoför 

i 

VİLÂYETLER 

Aded 

ve kursu 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
2 ' 

1 
1 
1 
2 

39 
2 
3 

290 
4 
1 
1 
2 
4 

Kadastro Yatma Heyeti 

Tapulama 

2 
9 

48 
1 

16 

5 
45, 
3& 
36 
72 
25 

Ücret 

400 
300 
200 
300 
200 
250 
200 
200 
200 

400 
300 
200 
250 
200 
200 
200 
200 
200 
400 
200 

, 200 
200 

* 
350 
200 
200 
200 
200 

400 
' 350 

350 
300 
200 
500 



Adalet Bakanlığı 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G 

MEIiKEZ 

Mütercim 
> 

Teknisiyen 
Kaloriferci 
Elektriçi ' 
Sanatkâr işçi 
Şoför 

Bahçivan 
4 Daktilo 

» 
» 

Santralci 
» Yardımcısı. 

6 Başhademe 
•Hademe 

» 
» 

Dağıtıcı 

Bekçi 
îşçi 

2 Usta 

Yargıtay 

Kaloriferci 
Şoför 
Bahçıvan 
Sanatkâr işçi 
Daktilo 
Santralci 
Başhademe 
Hademe 

Bekçi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 

15 
22 
2 
a. 
4 
?' 

10 
1 

1 
o 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
37 
2 

1 250 
800 
600 
500 
700 

.250 
800 
450 
350 
350 
600 
500 
450 
400 
350 
300' 
350 
300 
350 
250 
250 
200 
400 
300 
250 
250 
250 
70fr 

500 
600 
300 
250 
300 
350 
300 
250 
200 
250 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Adlî Tıp Müessesesi Reisliği 

1 Otopsi Teknisiyeni 1 
» » Yardımcısı 1 

Fotoğrafçı 1 
Teknisiyen . ^ 1 
Silâh ve mermi atış ve mua
yene memuru 1 

2 Usta 1 
Kaloriferci 1 

3 Başlâborant 1 
Laborant 6 
Başhastabakıcı 2 
Hastabakıcı 6 
Şoför 1 
Aşçı 1 
Aşçı yamağı 1 

6* Daktilo 4 
» 5 

Santralci 1 
6 Dağıtıcı 1 
- Hademe 4 

K 4 
Bekçi 2, 
îşçi 1 
Çamaşırcı 1 
Tecrübe hayvan bakıcı ve 
yetiştirici 1 

VÎLÂ.YETLER 

1 Teknisiyen 
» Yardımcısı 

2 Kaloriferci 

5 Santralci 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

6 Hademe 
Ate§çi 

2 
4 
1 
2 
8 
5~ 
1 
42 
1 
4 
4-

1 161 
5 

500 
250 
800 
600 

600 
250 
300 
400 
300 
350 
250 
400 
350 
300 
400 
350 
350 
200 
250 
200? 
250-
250 
250 

250 

1 25$ 
800 
400 
35() 
300 
25$ 
35C* 

300 
250 
250 
200 
400 



- B / 1 0 
ö. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ceza ve Tevkif evleri 

1 Makinist 
2 Usta 

Kaloriferci 
'Elektirikçi 

3 Hastabakıcı 
Şoför 

1 
45 
1 
1/ 
1 
1 
33 
20 
2 

350 
350 
400 
800 
400 
200 
200 
400 
350 

G. Memuriyetin nev'i 

Usta 
» 

A§çı 
Doktor 
Çamaşırcı 
Hademe 
Başgardiyan 

» 
» 
» 

Gardiyan 

Aded 

11 
4 

33 
40 
33 
5 

33 
52 

220 . 
305 

1 848 

Ücret 

300 
250 
200 
300 
200 
200 
400 
350 
300 
250 
200 

İçişleri Bakanlığı 

4 
7 
7 

11 
9 

11 
4 

11 
12 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
11 
9 

11 
10 
12 
13 
12 
12 

7 
9 

MERKEZ 

Teknisiyen 
Telefoncu 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Şoför 

» 
Sanatkâr îşçi 
Daktilo (Ecnebi dil bilen) 

» 
» 

Dağıtıcı 
» 

Başhademe 
» Yardımcısı 

Hademe 

Bekçi 
işçi 
Usta 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 

11 
10 

2 
7 
1 
1 

2 
19 
30 
4 
2 
1 
1 

800 
500 
500 
300 
400 
300 
800 
300 
250 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
300 
400 
300 

350 
250 
200 
250 
250 
500 
400 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

1 
2 

*3 
8 
9 

10 
11 
6 
6 

8 

7 
8 

11 

11 
12 
11 

6 
8 

7 
9 

10 
ıı 
11 

Tercüman 
» 

Teknik Malzeme Operatörü 
Daktilo 

» 
» 
» 

Şoför 
Kaloriferci (Sivil Savunma 
için) 
Kaloriferci Yardımcısı (Si
vil Savunma için) 
Dağıtıcı (Şoför) 
Santralci (Sivil Savunma 
için) 
Gece Belcisi (Sivil Savunma 
için) 
Gece Bekçisi 
Hademe 

» 
Kaloriferci (Kolej için) 
Kaloriferci Yardımcısı (Ko
lej için) 
Teksim (Kolej için) 
Daktilo » » 

» » » 
Hademe » » 
Santralci > » 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
o 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
4 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 

1 250 
1 100 

* 950 
450 
400 
350 
300 
600 

600 

450 
250 

450 

300 
300 
250 
30*0 
600 

450 
500 
400 
350 
300, 
300 



ö. 

7 
13 
13 
13 
12 
13 
13 
13 
13 
13 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Kaloriferci 
Dağıtıcı 

» 
» 

Hademe 
» 
» 

Kazalar hademesi 
» » 
» » 

Aded 

1 
1 

68 
1 

58 
150 

2 
557 

61 
17 

— Ö/ l l -
Ücret 

500 
200 
200 
200 
250 
200 
200 

• 200 
200 
200 

G. 

13 

14 
15 

9 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i Âded 

Tam teşkilâtlı nahiye hade
mesi 150 
Nahiye hademesi 477 

> » 313 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

Daktilo 10 
» 10 
» 15 

Hademe 20 
» 47 

Ücret 

200 
150 
100 

400 
350 
300 
250 
200 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

3 
2 

3 

6 
4 
5 
6 

1 

2 

3 

Kaloriferci 
Makinist 

» 
Şoför 

» 
Bekçi 
Daktilo 
Memur 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 

Teknisiyen 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 

Laborant 
Aşçı 

» 
Şoför 

» 
» 

MERKEZ 

* 

VİLÂYETLER 

* 

1 
1 
1 
l " 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

24 

2 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
5 

12 

400 
350 
200 . 
300 
200 
200 
300 
400 
300 
200 
250 
200 

1 250 
1 100 

950 
800 
950 
800 
700 
600 
600 
400 
500 
400 
600 
500 

4 Daktilo 
» 

» 
4 Steno Daktilo 

Yabancı dil bilir Daktilo 
» » » » 
» » » Memur 
» » » » 
» » » » 

Sivil muhafız 
» » 

Dosya ve Fiş Memuru 
Takip Memuru 

» » 
» » 

Lisan bilir Memur 
» » » 

Telsiz Muhabere Memuru 
» » » 

Kriptoğrafi Memuru 
Dekriptomen 

Başhademe 
Hademe 
Makinist ' 

» 
Şoför 

» 
» 

2 
14 
4 
6 
1 
1 
4 
3 

10 
12 
5 
1 
3 
9 
2 
7 
6 

10 
13 
30 
80 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
6 
1 
2 
1 

350 
600 
400 
500 
600 
700 
700 
800 
950 

1 100 
1 250 

450 
500 
600 
500 
600 
700 

1 250 
1 100 

600 
700 

1 250 
•1 250 
1 100 

250 
200 
500 
250 
350 
300 
250 



G. Memuriyetin ney'i 

Şoför 
Gemi adamı 
Daktilo 

» 
5 Doktor 

Memur 
6 Hademe 

Seyis 

Polis Enstitüsü ve Polis Okulu 
2 Elektrikçi 

Kaloriferci 
3 Aşçı 

» 
» Yamağı 

6 Hademe 

Aded 

. 2 
48 

2 
4 
1 
2 

136 
124 

Okulu 

1 
1 
3 
1 
1 

58 

Ücret 

200 
200 
300 
200 
200 
200 
200 

/300 

350 
350 
500 
200 
300 
200 

G. 

2 
3 

6 

3 

Memuriyetin nev'i 

îşçi 
Bulaşıkçı 
Çamaşırcı 
Ütücii 

Usta 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Aşçı , 
Hademe 

Hemşire 

Prevantoryum 

Polis Reviri 

Aded 

1 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
1 
5 
1 
1 

1 

Ücret 

200 
300 
300 
300 

200 
Ö00 
200 
500 
200 
200 

-200 

400 

Jandarma Genel Kumandanlığı 

4 Makinist 
5 Usta 
7 Şoför 

1Q Dağıtıcı 
10» Başhademe 
11 Hademe 
m » 

MERKEZ 

İLLER 

1 1 nci Kaptan 
2^2 » » 
2" 1 » Makinist 
3̂  2 » » 
5; Telsiz Teknisiyen 
7 Telefon Teknisiyeni 
% Teknisiyen 
3- » 
4, » 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
9 

9 
9 
9 
a 
1 
1 
1 
1 
2 

800 
700 
500 
350 
300 
250 
200 
200 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
700 
500 

1 100 
950 
800 

5 
6 

9 
3 
4 
5 

ft 
7 
9 
3 
5 
6 

" > 
8 
9 

rıo. 
11 
12 
3 

Teknisiyen • 
» 

Makinist 
» 
» 

> ; • 

» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yazı Makınası Tamir 
Ustası 

1 
2-
1 

17 
'4? 
20 
27 
29 
. 6 

8 
3 
6 
6 
1 

17 
5 

16 
2 

700 
600 
400 
950 
800 
700 
600 
500 
400 
950 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 

950 



G. Memuriyetin nev'i 

5 Yazı Makinası Tamir 
Ustası 

4 Terzi Ustası 
4 Telsiz OperatöriL 
5 » » 
6 » » 
5 Mücellit 
5 Mürettip 
5 Düzeltici 
9 Sanatkâr Matbaa Hizmetlisi 

10 » » » 
7 Memur 
8 » 

10 » 
7 Ressam 
9 » 

11 Doktor 

— D/13 — 
Aded Ücret G. 

1 
1 
6 

30-
12 

1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

700 
800 
800 
700 
600 
700 
700 
700 
400 
350 
500 
450 
350 
500 
400 
300 

Memuriyetin nev'i 

13 
7 

10 
11 
10 
4 
9 

10 
11 
10 
13 
12 
12 
13 
12 

| 13 

Laborant 
s 

Elektrikçi 

Şoför 

Aihçı 

Başhademe 
Hademe 

Aded . 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

15 
18 
28 

1 
24 

1 
1 

30 
3 

19 

Ücret 

200 
500 
350 
300 
350 
500 
400 
350 
300 
350 
200 
250 
250' 
200 
250 
200 

Dışişleri Bakanlığı 
I - Merkez hizmetlileri 

*6 
9 
4 
6 
7 
4 
6 
7 
7 

11 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

Kalorifere! 
» 

Elektrikçi 
Usta 

Şoför 
» 
» 

Bahçıvan 

Mütercim Daktilo 

» » 
Yabancı dil biüı 

» •» » 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dıöktor 

600 
400 
800 

500 
800 
600 
500 
500 
300 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
300 

Memur (Telsiz Memuru) 
. » (Kütüphaneci) 

2 
2 
5 » 
9 » 

10 » 
6 Santralci 
9 Başh&dem* 

11 Hademe 
12 » 
13 » 
9 Bekçi 
6 Başdağıtıcı 
7 Dağıtıcı 

10 » 
11 » 

Matbaa 

Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 

21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
34 
10 
4 
1 
2 
3 
2 

1 100 
1 100 

700 
- 400 

350 
600 
400 
300 
250 

. 200 
400 
600 
500 
350 
300 

MaMnAst 

1 
1 
i 
2 
1 
1 

800 
700 
600 
500 
400 
500 



G. 

5 
6 

12 
3 

12 
3 
9 

Memuriyetin nev'i 

Hariciye köşkleri 

Memur 
Bıaşbahçıvaıı 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Metridotel 
Kaloriferci 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— D/14-
Ücret 

700 
600 
250 
950 

' 250 
950 
400 

G, 

2 
5 
8 

11 
12 
11 

Memuriyetin 

Garson 
» 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 

nev'i Aded Ücret 

2 1 100 
2 700 
2 450 
2 300 
2 250 
1 300 

77 - Ecnebi memleketler hizmetlileri (*) 
750 741.333 

Maliye Bakanlığı 
MERKEZ HİZMETLİLERİ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
ıı 

6 
1 
2 
4 
4 
4 
5 
6 
2 
4 
5 
6 
7 
5 

Memur 

idare Memuru 
Arşiv Baş Uzmanı 
1 nci Sınıf Arşiv Uzmanı 
,2 nci Sınıf Arşiv Uzmanı 
Baş Teknisiyen 
Şef Memur 
Fiş Memuru 
Fiş Memuru 
Mütercim 
Dâva Takip Memuru 

» 
Hemşire 

1 
1 
1 

10 
4 
7 

23 
15 
24 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 

1 250 
1 100 

800 
800 
800 
700 
600 

1 100 
800 
700 
600 
500 
700 

6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

4 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
8 
3 
4 
6 

Hastabakıcı 
Ecnebi dil bilen Daktilo 

» » 
» » 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
!» 
» 
» 

Kütüphane Şefi 
Seksiyon Şefi 

» » Muavini 
Mekanograf 

» 
» 
» 
•» 
» 

Ta'bilâtör 
Tasnifçi 
Takip memuru 
Teknisiyen 

.» 
> 

1 
1 
4 • 
2 
7 
9 

43 
56 
28 
49 
13 
25 

1 
1 
1 
5 
6 

10 
5 
7 
5 
3 
3 
6 
3 
2 
2 

600 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
800 

1 250 
950 
700 
600 
500 

•450 
400 
350 
700 
600 
450 
950 
800 
600 

(*) Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta ücretle kullanılıp istihkakları bu tahsisattan verilecek 
olanların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle 
verilecek tahsisat dairesinde ücretlerin tâyini ve dağıtılması Bakanlığa veya Bakanlığın yetki vere
ceği makamlara bırakılmıştır. 
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— D/16 — 
ö. 

11 
11 
11 
11 
9 

12 
11 
11 
12 
7 

o 
4J 

3 
5 

11 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
6 
8 

10 
11 

6 
7 
7 
6 
7 
9 

Memuriyetin nev 'i 

Aşçı yamağı 
Ütücü 
Sofracı 
Bulaşıkça 
Başhademe 
Hademe 
Kapıcı 
Bekçi 

» 
Kaloriferci 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 

11 
1 
2 
1 
1 

Vilâyetler Hizmetlileri ^ 

Teknisiyen 
» 
» 

Makinist 
Elektrik taknîsdyenÂ 

•» » 

» » 
» » 

Kaloriferci 
» 
» 

» Yardumcısı 
Utta. 

» 
Bahçıvan 

• » . 

goför 
» 

Telefoncu 
Daktilo 

» 
» 

3 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
i 
1 
2 

âı 
14 
11 
2 
1 

18 
1 
1 
1 
4 

29 
100 

3 

Ücret 

300 
300 
300 
300 
400 
250 
300 
300 
250 
500 

1 100 
950 
700 
300 
700 
600 
500 
450 
70Ö 
600 
500 
45Ö 
400 
350 
600 
450 
35Ö 
30Ö 
60Ö 
500 
500 
600 
500 
950 

G. 

8 
9 

10 
11 
5 

11 
7 
9 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

ıı 
6 
7 
8 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
10 
İ2 
İ l 
12 
13 
11 
12 
10 
12 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
» 
» 
» 

jSürveyan 

Dolktor 
Memur 

» 
Dâva Takip Memuru 

» » » . -
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
>> » » 

Daire Müdürü 
Takip Memuru 

» » 
» » 
» » 

Başuzman 
Uzman 
Kaikülâtor 
Tasnifçi 
Fiş Memuru 
» » 

Dağıtıcı 
» 
» 

Vilâyet foa§h«fomı«ft 
Hademe 

» 
Bekçi 

t> 
tşçj 

» 

Aded 

34 
321 
100 
234 

1 

2 
1 
4 
1 

10 
2 

15 
3 

89 
20 

1 
1 
2 
2 
4 
7 
7 

10 
10 
16 
40 
12 
2 
6 

26 
1 011 

32 
18 

111 
10 
42 

Ücret 

450 
400 
350 
300 
700 

300 
500 
400 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
450 
400 
350 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
300 
350 
250 
300 
250 
200 
300 
250 
350 
250 



— 3b/17 — 

Mîllî Eğîtîm Bakanlığı 
G. 

11 
13 
3 
6 
6 
7 
9 
4 
6 
7 
9 

10 
12 

11 
4 
7 
9 

10 
11 
13 
7 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

- - — -

Fotoğrafçı 
» 

Teknisiyen 
» 

MERKEZ 

Mikrofilm Teknisiyeni 
Teknisiyen 
Mikrofilm Teknisiyeni 
Usta 

> 
» 
» 
» 

Sanatkâr ve 
lisi 
Telefoncu 
Şoför 

* 
Bahçıvan 

» 
> 

Sanatkâr işçi 
Laborant 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

matbaa hizmet-

. 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
9 
1 
7 
3 
7 
6 
1 
7 
7 
3 
7 
3 
1 
5 

Ücret 

300 
200 
950, 
600 
600 
500 
400 
800 
600 
500 
400 
350 

250 
300 
800 
500 
400 
350 
300 
200 
500 
800 
700 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
700 
600 
500 
45a 
400 
350 
300 
250 

G. 

13 
11 
9 

11 
12 
13 
12 
9 

11 
12 
10 
11 
13 
ıı 
12 
13 

7 
4 
6 

11 
13 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
Doktor 
Başhademe ve hademeler 

» » 
» » 
» » 

Bekçi 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 
» 
» 

işçiler 
* 
> 

Ecnebi memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği kâtiple
ri (l) 
Ecnebi memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği kâtipleri 
Ecnebi memleketlerdeki öğ
renci müfettişliği hademeleri 

VİLÂYETLER 

Müzisyen (Ecnebi olabilir) 
Fotoğrafçı 

» 
> 
» 

Modelci ve maketçi 
Teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

5 
1 
2 
3 
7 

55 
2 
5 
1 
3 
1 
4 
2 
5 
2 
1 

7 

5 

5 

7 
1 
1 
1 
1 
1 

, 12 
22 
1 
8 

10 
14 
38 
25 

Ücret 

200 
300 
400 
300 
250 
200 
250 
400 
300 
250 
350 
300 
200 
300 
250 
200 

1 450 

1 600, 

700 

500 
800 
600 
300 
200 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

(1) Ecnebi olabilir, mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elginin inhası üzerine Millî Eği
tim Bakanlığınca tayin olunur. 



G. 

9 
10 
11 
12 
13 

7 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
4 
9 

11 
7 
8 
9 

10 
11 
12. 
11 
12 
13 

6 
7 
8 

10 
9 

11 
12 
13 

6 
7 
8 

W 

Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
» 
» 
s> 
» 

Makinist 

Usta 
» 
» 

Usta, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
m> 

Eczacı kalfası 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Arabacı 
» 
» 

Bahçıvan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aşeıb 
» 
» 
>> 

ışı 

Aded 

36 
27 
41 
12 
32 

3 
12 
3 
3 
3 

15 
6 

55 
38 
43 
63 
79 

' 8 1 
92 
58 
52 
33 
53 

ı 
1 
1 
2 
3 
9 
4 
1 
1 
8 
1 

19 
8 
4 
5 

44 
5 

24 
8 

52 
11 
.7 
8 
4 

Ücret 

400 
350 
300 
250 
200 
500 
6or 
450 
400 
350 
300 
250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
800 
400 
300 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
300 
250 
200 
600 
500 
450 
350 
400 
300 
250 
200 
600 
500 
450 
350 

D/18 — 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 
8 

10 
11 
12 
11 
13 
9 

11 
12. 
13 
9 
6 

11 
10 
12 

13 
4 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Aşçı (Yamağı ile beraber) 

Laborant 

Hastabakıcı 
» 
» 

Hastabakıcı 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
» 
» 
» ' ' 
» 
» 
» 
» 

Atelye Şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

3 öğretici 

22 
7 
33 
39 
26 
5 
7 
5 
4 
7 
4 
21 
2 
51 
7 
56 
56 
1 
5 
1 
J7 
27 
28 
35 
22 
57 
98 
13 
1 
4 
4 
3 

. 4 
1!) 
27 
40 
48 
61 
40 
147 
198 
17 
2 
2 
1 
3 
4 

400 
450 
350 
300 
250 
300 
200 
400 
300 
250 
200 
400 
600 
300 
350 
250 
200 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
460 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
950 
800 
700 



— D/19 — 
Ö. Memuriyetin nev'i 

8 öğretici 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
11 Doktor 
12 > 
13 » 

8 Sürveyan 
7 Başhademe 
9 » 

11 » 
12 . » • 
13 » 
10 Bekçi 
11 » 
12 » 
7 Koruyucu 
9 . » 

10 » 
11 » 
13 » 
10 içici 
11 » 
12 » 
13 » 

ve hademe 
• » 

» 
» 
» 

İstanbul Topkapt Sarayt 

4 Teknisiyen 
3 Ressam 
4 Usta 
6 » 
3 Tercüman 
5 Bahçıvan 
7 Koruyucu 

Aded 

6 
13 
29 
23 
16 

136 
146 
234 

7 
2 
9 

326 
2P3 

4 505 
13 
36 

108 
7 

25 
1 
2 

24 
2 

25 
51 
58 

Müzesi 

3 
1 
2 
1 
1 
1 

70 

Ücret 

450 
400 
350 
300 
250 
300 
250 
200 
450 
500 
400 
300 
250 
200 
3^0 
300 
25p 
500 
400 
350 
500 
200 
350 
300 
250 
200 

800 
950 
800 
600 
950 
700 
500 

G. Memuriyetin nev'i 

9 Başhademe ve Hademe 
10 Bekçi 
6 itfaiyeci 
9 itfaiyeci 

Atatürk Üniversitesi 

1 Desinatör 
2 » 
3 Fotoğrafçı 
3 Teknisiyen 
4 Teknisiyen 
2 Ressam ve fotoğrafçı 
2 Usta (Elektrik uzmanı) 
4 » 
5 » (Kaloriferci) 
5 Şoför 
5 Laborant 
6 Bahçıvan 
3 Memur (Yabancı dil bilir) 
6 » 

. 7 • » • 

1 Memur (Yabancı dil bilir, 
ecnebi de olabilir) 

1 Memur (Tercüman) 
3 » 
5 » 
6 » 

10 Başhademe 
i l » 
11 Hademe 
12 » 
9 Muakkip 
9- Bekçi 
9 Kapıcı 

Aded 

16 
16 
3 

22 

2 
2 

' 1 
2 

. 2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

X 4 
2 

4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
ıo 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
350 
500 
400 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 

1 100 
1 100 

800 
700 
700 
700 
600 
950 
600 
500 

1 250 
1 250 

950 
700 
600 
350 
300 
300 
250 
400 

'400 
400 
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D/22 
Ö. 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
6 
5 
6 
7 
6 
7 
9 

11 
13 

İ0İ 

10 
11 
12 
11 
13 

Memuriyetin nev'i 

Pamuk Standardizasyc 

Başeksper 
Tercüman 
Eksper 

» 
» 
> 

Eksper Muavini 
Fiş Memuru 

> y> 

» » 
Daktilo 

» 
a> 

Hademe 
» 

VİLÂYETLER 

Daktilo 
» 
» 

Dağıtıcı 
Hademe 

Aded 

nu 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

118 

ti 
6 
2 
1 

31 

Ücret 

1 250 
1 250 
1 250 
\ 100 

950 
800 
600 
700 
600 
500 
600 
500 
400 
300 
200 

350 
300 
250 
300 
200 

G. 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
6 
7 
7 
9 

11 
13 

Memuriyetin nev'i Aded 

Pamuk Standardizasyonu 

Başeksper % 3 
» Muavini 2 

Eksper 34 
» 14 
» 16 
» 31 
» 7 
» Muavini 3 
» » 4 

Laborant 4 
» 3 

Fiş Memura 20 
» » 3 

Daktilo 2 
» 4 

Hademe 2 
» 30 

228 

Ecnebi memleketler hizmetlileri 

Daktilo (Sekreter) lisan bilir 8 
» » •» » 4 
» » » » 9 

Ücret 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
600 
500 
600 
500 
500 
400 
300 
200 

625 
550 
475 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
MERKEZ 

7 Filimi Operatörü 
4 Sinema Operatörü 
6 Sinema Uzmıam 
7 Teknisiyen 
2 Teknisiyen (Eczacı) 
2 » 
3 » 
6 » 
9 Kabrllerci 
7 » 
4 Şoför 
6 » 
8 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

r-t 

1 
1 
1 
1 

500 
800 
600 
500 

1 100 
1 100 

950 
600 
400 
500 
800 
600 
450 

10 
9 
4 
7 
9 

11 
6 
7 
8 
9 

11 
12 

7 
10 
11 

» 
Bahçıvan 
Ecnebi dil bilen daWâlo 
Daktilo 

» 
» 

Memur 
» 
» 
> 
» 
» 

Santralci 
Başhademe 

» 

1 
1 
2 

10 
12 
12 

5 
3 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 

850 
400 
800 
500 
400 
300 
600 
500 
450 
400 
300 
250 
500 
350 
300 



ö. 
~ î)/2â -

Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i 

11 Hademe 
12 » 
13 » 
11 Bekçi 
11 Dağıtıeı 
11 işçi 
9 » 

12 Usta 
Tercüman 
Tercüman veya Sekreter 

» » » 
Sekreter 
Memur 
Daktilo 
Tercüman 

1 Mimar veva Ressam 

Mukasche Müdürlüğü 

7 Daktilo 
İİ » 
4 Memur 
8 » 

12 
26 
15 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
4 
1 
1 

300 
250 
200 
300 
300 
300 
400 
250 

1 250 
1 100 
1 250 
1 250 

500 
500 

1 250 
1 250 

500 
300 
800 
450 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssihha Müessesesi 

Teknisiyen 3 
6 
1 

7 
9 

10 
11 
6 
7 
9 

11 
7 

11 » 
13 s> 
7 Şoför 

11 Bahçıvan 
6 Memur 
6 Laborant 
3 » 
7 :» 
9 » 

10 » 

(Lâ/boratuvar 
yardımcısı) 

teknik 

Usta 
» 

Kaloriferci 

8 
1 

10 
9 
2 
17 
25 
3 
1. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
14 
2 
13 
8 

23 

950 
600 

1 250 
500 
400 
350 
300 
600 
500 

. 400 
' 300 
500 
300 
200 
500 
300 
600 
600 
950 
500 
400 
350 

11 Laborant 
10 Daktilo 
11^ » 
11 Hademe 
12 » 
13 » 
12 Veteriner hizmetlisi 

Aded 

25 
1 
3 
1 

25 
29 
6 

Ücret 

300 
350 
300 
300 
250 
200 
250 

Hıfzıssihha Okulu 
3 
6 
3 
6 

10 
7 
9 

12 
6 
9 
6 
7 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 

Teknisiyen 
» 

Usta 
Laborant 

2> 
Hademe 
Aşçıbaşı 
Aşçı Yardımcısı 
Şoför 

» 

1 
1 
1 
1 
8 
2 
2 

10 
1 
1 
1 
2 

950 
600 
950 
600 
350 
500 
400 
250 
600 
400 
600 
500 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 
Müdürlüğü 

3 Teknisiyen 
5 » 
b 
7 
9 

10 
9 
9 
9 
9 
9 

12 
12 

» 
» 
» 
» 

Başbahçıvan 
Usta 
Şoför 
Daktilo 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 

950 
700 
600 
500 
400 
350 
400 
400 
400 
400 
400 
250 
250 

Verem Savaş Kuruttan 
(Depo için) 

7 Teknisiyen 
9 Daktilo 

. 6 Memur 
7 » 

500 
400 
600 
500 



î)/& — 
G. 

7 
8 
2 
6 

a 
5 
b 
7 
7 

12 

2 
4 
5 
6 
7 

2 
3 
6 
3 
4 
6 
7 
6 
7 
9 
7 
7 

11 
6 
7 
7 
9 

10 
9 

10 
11 
12 

2 

Memuriyetin nev'i 

Verem Mücadele Teşk 

Şoför 
» 

Teknisiyen 
» 

Memur 
» 
» 

Daktilo 
Hademe 

Tamir Atelyesi 

Teknisiyen 
» 
» 

Usta 
» 

Aded 

ilâh 

25 
25 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
3 

Ücret 

" 

500 
450 

1 100 
600 
950 
700 

. 600 
500 
500 
250 

1 100 
800 
700 
600 
500 

Ana ve Çocuk Sağlığı Tekâmül Merkezi 

Mütercim 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Teknisiyen 
Sinema epidiyasfeop uzmanı 
Şoför 

» 
Laborant 

» 
> 

Santralci 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Aşçıbaşı 
Basbahçıvan 
Usta 

, » 
Hasta ve çocuk batıcı 

Hademe 

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

10 

Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü 
Tamir Atelyesi 

Teknisiyen 1 

1 100 
950 
600 
950 
800 
600 
500 
600 
500 
400 
500 
500 
300 
600 
500 
500 
400 
350 
400 
350 
300 
250 

¥• 

1 100 

G. 

6 
7 

3 
5 
7 

10 
11 
12 
13 

6 
7 
9 

10 
12 
13 

7 
8 
9 

13 

7 
9 
7 
8. 
9 
9 
7 
8 
9 

10 
9 

12 
13 
11 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'ı L 

Malzeme Deposu 

Usta 
İşçi 

Aded t 

1 
1 

Sosyal Hizmetler Enstitüsü Müdürlüğü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
> 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 

Sosyal Hizmetler Akademisi 
ve Merkezi 

,~ 
Aşçıbaşı 
Daktilo 
Aşçı Yardımcısı 
Başhademe 
Hademe 

» 

Vilâyet ve kazalar 
Şoför 

> 
» 

Hademe 
(D 

Sağlık merkezleri 

Teknisiyen 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
» 
> 

Aşçı 

» 
» 

Laborant 
Hasta ve çocuk bakıcı 

» » » 
Hademe 

» 
» 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(T) 
(8) 

1 
1 
2 
1 
4 
2 
2 

ve Okulu 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

15 
13 
20 

974 

10 
24 
20 
46 
60 

124 
10 
20 
47 

221 
10 
42 

627 
10 
4 

52 
821 

Tcret 

600 
500 

, 

950 
700 
500 
350 
300 
250 
200 

600 
500 
400 
350 
250 
200 

500 
450 
400 
200 

500 
400 
500 
450 
400 
400 
500 
450 
400 
350 
400 
250 
200 
300 
300 
250 
200 



G. Memuriyetin nev'i 

— D/25 — 
Aded Ücret I G. 

Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Kurumlan 

6 Sinema Uzmanı 
11 Fotoğrafçı 
1 Teknisiyen 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
6 
7 
8 
9 
10 ' 
11 
12 
13 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
7 
8 
9 
10 
11 
7 
9 
10 
11 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 

Kalfa 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
» 
» 
» 
> 
» 

Şoför . 
» 
» 
» 
» 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 

> 
» 

(9) 

(10) 

(İD 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
(16) 

1 
1 
3 
5 

13 
4 

13 
90 
ı0 
5 

51 
15 
25 

1 
5 
9 

11 
15 
17 
58 
29 
99 
11 
19 
21 
20 
82 
4 

13 
6 

32 
9 

32 
8 

44 
21 
55 
21 
1 
7 

21 
17 
30 

Memuriyetin nev'i 

600 
300 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
200 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
500 
450 
400 
350 
300 
200 
500 
450, 
400 
350 
300 
200 
500 
450 
400 
350 
300 
500 
400 
350 
300 

12 Bahçıvanı 
13 » 
5 Ajçıbaşı 
6 > 
7 » 
8 Aşçı 
9 > 

10 » 
11 » 
12 » 

6 Laborant 
7 » 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 Laborant 
13 > 

9 Hasta ve çocuk bakıcı (21) 
10 » » » 
11 » » > 
12 > » > 
13 » » > 
13 Hemşire yardımcısı namzedi 
12 Daktilo 
13 » 
11 Memur 
12 > 
13 » 
7 Santralci -
8 » 

> 
9 Basjhadem» 
9 Hademe 

7 Mubassır 
8 » 

/ 

» 

9 
11 
13 

10 
ıı 
12 
13 

9 
10 
11 
12 

Aded Ücret 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 
(22) 

.... 
nzedî 

(23) 
(24) 
> < 

24 
45 
18 
21 
29 
53 
16 
93 
43 
79 
20 
40 
24 
81 
30 
73 
55 
66 
66 
127 
«39 
874 

^ 178 
875 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
35 
76 
272 
318 

8 113 
5 
5 
15 
10 
70 
eo 

250 
200 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
350 
300 
250 
200 
200 
250 
200 
300 
250 
200 
500 
450 
400 
300 
200 
400 
400 
350 
300 
250 
2̂00 
500 
450 
400 
350 
800 
250 



a. 

9 
9 

11 
9 

11 
11 
13 

13 

10 
12 
12 
13 

3 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 

9 
9 

10 
12 
7 
9 

11 
13 
6 
7 
8 

11 
12 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i Aded 

Sağlık Memurları okulları 

Teknisiyen 
Şoför 
Bahçıvan 
Aşçı 
Daktilo 
Hademe 

» 

, 2 
1 
2 
2 
1 
4 

34 

Ebe öğrenci Turdu 

Hademe 

1 Sıhhi Müzeler 

Laborant 
» 

Hademe 
» 

5 

2 
3 
5 
7 

Boğum ve Çocuk Bakımevleri 

TeknMyen 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 

» 
Şoför 
Bahçıvan 
Bahçıvan 

» 
Aşçılbaşı 

» 
Aşçı 

» 
Laborant 

» 
2> 

1 
4 
8 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
•1 

9 
5 
3 
7 
1 
6 

14 
1 
4 
6 

13 
8 
4 
2 
2 

- D/26 -
Ücret 

400 
400 
300 
400 
300 
300 
200 

200 

350 
250 
250 
200 

950 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
250 
200 
400 
400 
350 
250 
500 
400 
300 
200 
600 
500 
450 
300 
250 
500 
450 
400 

9 
10 
11 
12 
13 

9 
11 
11 
12 
13 

3 
4 
5 
8 
9 
9 
7 
6 
8 
9 

11 
12 
12 
13 

9 
9 

13 
11 
12 
13 

9 
10 
13 
13 

5 
9 
8 
8 

Memuriyetin nev'i 

Hasta ve çocuk 'bakıcı 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Daktilo 
Memur 
Hademe 

» 
» 

Sıtma Savaşı 

Lâboratuvar Teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
Şoför 

» 
Aşçı 
Laborant 

» 
» 
» 

Sağlık koruyucusu 
» » 

Hademe 
» 

Beri ve Tenasül hastalıkları 
tedavi evleri 

Şoför 
Laborant 
Hasta ve çocuk balkı cı 
Hademe 

» 
» 

Aded 

3 
6 
6 

29 
99 

1 
2 

21 
21 

174 

1 
10 
10 

150 
245 

1 
20 
10 
60 
72 

720 
1 017 

100 
150 

muayene 

2 
8 

14 
8 
4 

10 

Frengi Savaş Kurulları 
Şoför 

» 
Lâiborant 
Hademe 

6 
5 
9 

22 

Verem Savaş dispanserleri 

Teknisiyen 
Kaloriferci 
Şoför 
Hasta takipçM 

5 
5 
1 

50 

Ücret 

400 
350 
300 
250 
200 
400 
300 
300 
250 
200 

950 
800 
700 
450 
400 
400 
500 
600 
450 
400 
300 
250 
250 
200 

ve 

400 
400 
200 
300 
250 
200 

400 
350 
200 
200 

700 
400 
450 
450 



Memuriyetin nev'i 

Laborant 

ö. 

9 
10 
11 
12 
13 
12 Hasta *ve çocnlk 'bakıcı 
12 Hademe 
13 » 

Aded Ücret i' G. 

16 
16 
20 
17 
17 
69 
41 
70 

Trahom Savaş Kurudan 

4 Teknisiyen 
6 » 

10 Şoför 
9 > 

13 Hasta ve çocnlk bakıcı 
12 Hademe 
13 » 
11 HaSfca ilâçlayım (2) 

Ebe - Laborant Hemşire okuUan 

7 Şoför 
9 Aşçı 
7 Usta 

10 Başhademe 
12 Hademe 
11 » 
13 » 

1 
6 
1 
1 
4 
3 

36 

Kimsesiz Çocuklar Yurdu 

12 Usfta 
7 Şoför 
9 Aşçı 

11 » 
9 Hasta ve çocuk bakıcı 

11 * » » 
12 » » •» 
13 » » » 
13 Hademe 

2 
1 
1 
1 
4 

63 
63 
60 
15 

Ana ve Çocuk Sağhğt merkezleri 

400 
350 
300 
250 
200 
250 
250 
200 

1 
1 
5 
20 
54 
'6 
64 
225 

800 
600 
350 
400 
200 
250 
200 
300 

5 " Teknisiyen 
8 Şoför 

2 
38 

500 
400 
500 
350 
250 
300 
200 

250 
500 
400 
300 
400 
300 
250 
200 
200 

700 
450 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 Şoför 
9 Aşçı 

13 Hasta ve çocuk bakıcı 
9 » » » 

10 » » » 
11 » » » 
12 » » » 
13 » » » 
13 Hademe 
12 » 
7 Daktilo 
7 Laborant 
9 » 

10 » 
10 Otta 

(26) 

(27) 
(28) 
(29) 
(30) 

(31.) 
(32) 

Ebe okullan 

12 Hademe 
13 » 

2 
1 
7 
3 
4 
2 
6 
4 

22 
30 
4 

11 
2 
4 
5 

5 
16 

Refik Saydam Merkez Htfzıssihha 
Müessesesi Diyarbakır Şubesi 

3 
6 
9 
7 

11 
7 

11 
11 
7 
9 

11 
11 
12 
13 

9 
10 
11 
12 

Teknisiyen 

Usta 
» 

Kaloriferci 
» 

Bahçıvan 
Laborant 
Daktilo 

» 
Hademe 

Köy Ebe okulları 

Hademe 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
4 
7 
10 

400 
400 
200 
400 
350 
300 
250 
200 
200 
250 
«00 
500 
400 
350 
350 

250 \ 
200 

950 
600 
400 
500 
300 
500 
300 
300 
500 
400 
300 
300 
250 
200 

400 
350 
300 
250 

( 1) 20 adedi 7 
( 2) 10 > 6 » 

( 3) 20 » 6 aylık 
( 4) 10 » 6 • 
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D/29 — 
G. 

6 
7 
8 

11 
6 
7 
8 
9 

11 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
» 
» 
» 

Şoför 
> 
» 
» 
» 

Gemi adamı 
» s> 
» » 
» » 
» > 
» » 

Aded 

1 
2 
3 
2 
3 
1 
4 
2 
5 
9 
9 

13 
15 
26 
18 

Ücret 

600 
5u0 
450 
300 
600 
500 
450 
400 
300 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

G. Memuriyetin nev'i 

10 Gemi adamı 
11 » » 
11 » » 
11 Doktor 
11 Bekçi 
12 » 
11 Başhademe 
12 » 
11 Hademe 
12 » 
13 » 
13 îşçi 
11 » 

Aded 

17 
13 
24 
4 
2 

11 
7 
1 

17 
11 
78 
3 
1 

ücret 

350 
350 
300 
300 
30O 
250 
300 
250 
300 
250 
200 
2Q0 
300 

321 

Tarım Bakanlığı 

1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

11 
4 
6 
9 

11 
3 
5 
4 
7 
9 
6 
7 
8 

MERKEZ 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Şef 
Tercüman 

» 
Mütercim (Fransızca) 

» (İngilizce) 
Desinatör 
Sürveyan 
Sinema Uzmanı 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
Şoför 

» 
» 

Bahçıvan 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» (Şifre Steno) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5 
5 
7 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
4 
6 
7 
5 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 250 
1.100 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
300 
800 
600 
400 
300 
950 
700 
800 
500 
400 
600 
500 
450 

9 
10 
11 
8 
3 
5 
6 
7 
8 

11 
8 
6 

11 
12 
13 
12 
9 

11 
12 
12 

Daktilo 
» 
» 

Arşiv Memuru 
Memur 

> 
» 
» 
» 
» 

Dosya ve Tasnif Memuru 
Dosya Memuru 
Santralci 
Hademe 

» 
Bekçi 
Dağıtıcı 

» 
» 

îşçi 

8 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

31 
30 
2 
1 
3 
1 
1 

400 
350 
300 
450 
950 
700 
600 
500 
450 
300 
450 
600 
300 
250 
200 
250 
400 
300 
250 
250 

168 

VİLÂYETLER 

1 Yük. Mühendis veya Mühendis 1 1 750 
1 Kimyager ' 5 1 250 
1 Teknisiyen 66 1 250 
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G. Memuriyetin nev'i 
— D/31 — 

Aded ücret G. 

Okullar öğrenci kadrosu 

İstanbul Bölge Ziraat Okulu 180 
Bursa 
Adana 
Afyon 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

181 
144 

Manisa Bey dere Teknik Zâr 
raat Okulu 292 
Konya - Sarayonü - Konuk
lar Ziraat Okulu 254 
Aksaray - Koçaş Tetoıik Zi
raat Okulu 348 

Memuriyetin nev'i 

Amasya - GöHıöyük Teknik 
Ziraat Okulu 
Gebze - Çayırova Teknik 
Bahçıvanlık Okulu 
Mersin - Alata Tefcnik Bah
çıvanlık Okulu 
Konya - Sarayonü - Konuk
lar Makinist Okulu 
Haydarpaşa Hayvan Sağlık 
Memurları ve Nalbant Okulu 
Yeni açılacak 3 okul 

Aded Ücret 

356 

282 

274 

109 

82 

2 502 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

ı 
ı 
<> 
2 
2 
3, 

\ 
4 
4 
5 
5 
6 
.6 
6 
6 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
7 

10 
o •") 
7 
9 

U 

MERKEZ 

Telekomünikasyon Uzmanı 
(Ecnebi dil bilir) 
Radyo Teletayp Uzmanı 
Telsiz Teknisiyeni 
Başteknisiyen (Motor) 
Akım Rasat Uzmanı 
Telsiz Teknisiyeni 
Stok Kontrol Şefi 
Radyo Teletayp Teknisiyeni 
Akım Rasat Şefi 
Telsiz Makinisti 
Radyo Teletayp Operatörü 
Zirai Meteoroloji Şefi 

» » » 
Kardeks Şefi 
İnceleme Şefi 
Analiz Ekibi Şefi 
Teknisiyen 
Makinist 

» (Telsiz) 
» 

Telsizci 
Teknik Kontrolör 
Makinist 
Ressam 
Ustabaşı 

« (Kalorifer) 
Usta 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
. 

1 
1 
2 
o 

6 
2 
o 
1 
1 

10 
14 

2 
5 
o 
o 
7 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 

950 
950 
800 
800 
700 
700 
600 
600 
600 
600 
800 
700 
700 
600 
600 
600 
500 
350 
950 
500 
400 
300 

11 
12 
9 

11 
1 
3 
7 
9 

11 
11 

5 
5 
5 
6 
7 
6 
7 
7 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
11 
13 
12 

Kaloriferci 
Usta 
Şoför 
Bahçıvan 
Tercüman 
Daktilo (Ecnebi dil bilir) 

» 
» 
» 

Doktor 
Şef 
Memur (inceleme) 

» 
Memur j^Kardeks) 

» » 
» 
>> 

Teknik Yayın Memuru 
Memur 

» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 
Koruyucu 
Bekçi 

» 
İşçi 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 

10 
1 
1 
7 
2 

10 
3 
1 
5 
1 
1 
8 
1 
1 

• 5 

1 
<-> 
O 

300 
250 
400 
300 

1 250 
950 
500 
400 
300 
300 
700 
700 
700 
600 
500 
600 
500 
500 
400 
350 
300 
250 
250 
200 
200 
200 
300 
200 
250 

163 



ö. 

.2. 
3 
2 
4 
4 
4 
7 
2 
4 
4 
7 
9 

11 
12 
7 
9 
7 
9 
9 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Meydan Meteoroloji 

Akım Rasat Uzmanı 
Telsiz Operatörü 
Akım Rasat Şefi 
Rasat Şefi 
Telsizci 
Teknisiyen 

» 
Telsiz Makinisti 
Makinist 

» 
» 

Usta 
Şoför 

> 
Şef (Rasat Şefi) 
Analiz Ekip Şefi 
Ziraat Rasatçısı 

Uzmanı 

Aded 

1 
5 
1 
5 
2 

18 
5 
1 
1 
3 
1 
6 
1 
5 
5 
2 
1 

15 
4 

— D/32 -
Ücret 

1 100 
950 

1 100 
800 
800 
800' 
500 

1 100 
800 
800 
500 
400 
300 
250 
500 
400 

• 500 
400 
400 

G. 

7 
7 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13. 
12 
13 
13 
12 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Şef (Telsiz Şefi) 
Klimatoloji Kontrolörü 
Memur 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
Hademe 
Bekçi 
Koruyucu 
Isçî 

» 
» 

Aded 

1 
5 

17 
81 
79 
29 
66 
45 
15 
65 

383 
• 10 

25 
37 
1 
3 
2 
1 

947 

ücret 

500 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
200 
250 
300 
250 
200 

Ulaştırma Bakanlığı 

7 
4 
6 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
11 
12 
9 

1 
5 
3 

Usta 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

Başhadome 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
» 

Dağıtıcı 

UERKEE 

Sivü Havacılık Dairesi 

Teknisiyen (Hava) 
> 

Ressam 
Yüksek Mün 

» 

endis re Mühendis 

1 
1 
5 
6 
4 
3 
1 
4 

10 
10 
1 
2 
4 

3 
1 
1 
2 

500 
800 
600 
450 
400 
350 
400 
350 
300 
250 
300 
250 
400 

1 250 
700 
950 

1 750 

t 

1 
X 

1 
JL 

1 
X 

1 

1 

2 
3 

2 
4 
5 

İşletme Mütehassısı 
t Tercüman (İngilizce) 

1 1 500 
1 1 250 

Liman ve Denizişleri Dairesi 

Merkez Deniz Nakliyat Ko
mitesi Sökreteryası S 
Merkez Liman Komitesi Sek-

1 250 

reteryası 
Tercüman 

VİLÂYETLER 

Seyrüsefer Teknisiyeni 
(Hava) Enfermasyon 

» » 
Seyrüsefer Teknisiyeni (Ha
va) Enfermasyon 

» » 
Kaptan 

» 

2 
1 

1 

2 

2 
3 
1 
2 

1 250 
1 250 

1 250 

1 100 

950 
1 100 

800 
700 



G. 

7 
8 
7 

10 
10 
7 
9 

10 
11 
6 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
2 
3 
4 
5 
6 
1 

Memuriyetin, nev'i 
— D/33 — 

Aded Ücret t* G. 

Kaptan 

Telefon Tekni'siyeni 
Kaloriferci 
Sanalfckâr 
Gemi adamı 

Daktilo 

» 
Doktor 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gemi Sicil Memurrt 

» » » 

» Mu&yini 

Gemi Teknisiyani 

2 
4 

-4 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
3 
4 
1 
1 
15 
52 
2 
2 
4 
2 
2 
2 

600 
500 
450 
500 
350 
350 
500 
400 
350 
300 
600 
450 
400 
300 
300 
250 
200 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 250 

Memuriyetin nev'i A l̂ed Ücret 

Yüksek Denizcilik Okulu 

5 Asistan 
5 Sınıf Âmiri 
3 Kaptan (Kayıkhane 

11 Kaloriferci 
11 Usta 
11 Gemi adamları 
12 Gemi adamları 
7 Laborant 

11 Bahçıvan 
11 Hastabakıcı 
6 Aş/Çifbaşı 

11 Aşçı 
12 » 
8 Dakttilo 

11 Doktor 
11 Başhademe 
12 Hademe 
12 > 
12 Bekçi 
12 » 

Amiri) 

• 

' 

-

Okul Atölyesi 

6 Usta 

4 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

17 
3 
1 
1 

7 . 

700 
700 
950 
300 
300 
300 
250 
500 
300 
300 
600 
300 
250 
450 
300 
300 
250 
250 
250 
250 

600 

Çalışma Bakanlığı 

2 

3 
4 

5 
6 

MERKEZ 

Elektrikçi (Telefonculuk da 
yapar) — 
Şoför 
Ecnebi dil 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Memur 
Doktor 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 

bilen Daktilo 

-

1 
1 
1 
1 
3 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

450 
800 
700 

" 600 
500 
450 
400 
350 
600 
300 
450 
350 
350 
300 

* 

3 

4 

6 

Hademe 
» 

« 

VİLÂYETLER 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 

» 

Dağıtıcı 
Hademe 

» 

16 
1 

45 

6 
2 
2 
1 

1 2 
20 
10 

3 
15 
14 

75 

250 
200 

450 
400 
500 
450 
400 
350 
300 
300 
250 
200 



G. 
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Memuriyetin nev'i Aded Üeret - • G. 

Yaktn ve Orta - Doğu Çah§ma Enstitüsü 

Yabancı dil bilir steno daktilo 1 1 25^ 
» » » Daktilo 3 1 250 

Teknik Operatör ' 1 1 100 
Operatör 1 1 100 

Memuriyetin nev 'i 

Desinatör 
Lâboratuvarcı 
Teksire! 
Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
3 

12 

Sanayi Bakanlığı 

1 

2 

4 

5 

MERKEZ 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» (Küçük Sanatlar) 
» » » 

Usta (Marangoz) 
Telefoncu 
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Kaloriferci 
Şoför 

» 
Bahçıvan 
Sanayi Sicilli Uzmanı 
Daktilo (Lisan bilir) 

» » 
» » „. 

» 
Daktilo 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 

Teksir Memuru 

9 
8 

' 6 
6 
5 
5-
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

11 
13 
9 
3 
2 
1 
3 
1 

1 250 
1 100 

' 950 
800 
700 
600 
400 
700 
600 
600 
700 
600 
450 
350 
800 
500' 
500 

1 100 
1 100 

950 
800 
50<ı 
450 
400 
350 
300 
600 
450 
400 
600 

5 

1 

2 
4 

6 

Tasnif, Memuru 
» » 
» » 

Santralci 
Dağıtıcı 

» 
» 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Bekçi 
» 

işçi 

vlı V JLJ. 

Teknisiyen 
» 

Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

Dağıtıcı 
>> 

Hademe 
» 

» 

VÎLÂ&ETZER 

3 
o O 

1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
4 

12 
11 
12 
2 
2 
9 

4 
4 
1 
1 
2 

10 
14 

1 
1, 
1 

23 
36 
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Basın .- Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
G. Memuriyetin ney'i Aded Ücret 

1 
2 
3 
4 
5 
7 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
5 
6 
4 
7 
9 

12 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
4 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Genel Müdürlük 

Filim Servisi Şefi 
Filim Operatörü 

» » 
» » 
» » 
» » 

Ses Uzmanı 
Fotoğraf Servisi Şefi 
Fotoğrafçı 

» 
» 
» 
» 

Desinatör 
Desinatör 
Telsizci (Şef) 

» 
Teleksçi (Şef) 

» 
Elektrikçi 

» 
Usta 
Kaloriferci 

» 
» 

Laborant 
Laborant 

» 
» * 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 

~y> 

1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
7 
6 
2 
5 
2 

ı 
1 250 
1 100 
• 950 

800 
700 
500 
950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 100 
800 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

700 
600 
800 
500 
400 
250 
700 
600 
500 
400 
350 
300 
800 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

G. 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
s5 
6 
7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
4 
5 
2 
1 
2 
2 
2 
7 
9 

11 
12 
11 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
13 

2 
4 

10 
2 
2-
4 
7 
1 

Memuriyetin nev'i A 

Eedaktör 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 

Musahhih ve Mizanpaja 
» » 
* » 
» 
» 

Tercüman - Rehber 
Mütercim Radyo Dinleyicisi 

» » » 
Enformasyon Memuru 
Turizm Şefi 
Santralci 

» 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 

Bekçi 
Başhademe 

» 
Kapıcı 
Hademe 

Vilâyet temsilcilikleri 

Teleksçi 
Daktilo 

» 
Enformasyon Memuru 
Tercüman Rehber 
Memur 

» 
Redaktör 

ded 

5 
3 
2 
8 
8 
8 
5 
4 

12 
3 
2 
5 
3 
2 
3 ' 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
3 
1 
2 
5 

30 

3 
2 
2 
5 
3 
3 
4 
3 

* Ücret 

1 250 
1 100 

950 
1 250 

• ı ıoo 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
800 
700 
600 
800 
700 

1 100 
1 250 
1 100 
1#100 
1 100 

500 
400 
300 
250 
300 
250 
250 
300 
250 
250 
250 
200 

1 100 
800 
350 

1 100 
1 100 

800 
500 

1 250 



D/36 — 
a. 
2 
4 

12 
13 
»ç 

Memuriyetin nevi' 

Redaktör 
Musahhih 
Dağıtıcı 
Hademe 

i -< • . 

Aded 

4 
4 
5 
.9 

Ücret 

1 100 
800 
250 
200 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

1 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 

3 
% 

6 

7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
2 
5 
6 
7 

Mahallî Kâtip 
» » 

Hademe 
» 

Ankara Radyosu 

Başspiker (Ecnebi dil bilir) 
Başspiker (Ecnebi dil bilir) 
Spiker 

» 
» 
» 

Stajyer Spiker 
Kısa Dalga Spikeri 
dil bilir) 
Kısa Dalga Spikeri 
dil bilir) 
Kısa Dalga Spikeri 
dil bilir) 
Kısa Dalga Spikeri 
dil bilir) 
Birinci sınıf Artist 
İkinci Sınıf Artist 
Artist 

» 
» 
» 

Stajyer Artist 
» » 

Başteknisiyen 

(Ecnebi 

(Ecnebi 

(Ecnebi 

(Ecnebi 

Başteknisiyen Yardımcısı 
Teknisiyen 

> • 

» 
» 
» 
» 

Başusta 
Usta 

» 
Usta Yardımcısı 

: 8 
11 
3 

11 

1 
2 
2 
2 
4 
6 
2 

3 

o 

1 

. 2 
3 

12 
9 
6 
6 
6 

10 
10 
10 
4 
4 
8 

19 
17 

8 
7 
1 
5 
2 

• 2 

1 750 
1 500 

800 
700 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 

950 

600 

500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

t 100 
700 
600 
500 

G. 

11 
4 

10 
12 
tl2 
10 
12 
6 
7 
9 
2 
4 
6 
5 
2 
4 
4 
D 

7 
9 

10 
11 
12 
12 
12 
11 
13 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

, 7 

8 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

ÎŞÇİ 
Teknik Ambar Memuru 
Kaloriferci 

» 
Kaloriferci yardımcısı 
Şoför 
Bahçıvan 
Daktilo 

» 
» 

Şef 

» 
Yayın Takipçisi 
Program Prodüktörü 

» » 
Memur 

» 
» 
» 

Santralci 

Dağıtıcı 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

İstanbul Radyosu 

Başspiker 
> 

Spiker 
» 
* . 

Stajyer Spiker 
Birinci Sınıf Artist 

» 
Stajyer Artist 
Başteknisiyen 
Başteknisiyen Yardımcısı 
Teknisiyen 

» 
» 

Teknisiyen 
Teknisiyen 

» 
Usta 

» 

Aded 

2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
/4 

4 
3 
2 
2 
1 
2 

10 
1 

26 

1 
1 
1 
2 
5 

. 2 
3 

10 
1.0 
2 
4 
7 
«> 
4 
4 
7 
8 
1 

• 2 



G. 

7 
8 

10 
11 
8 
9 

11 
7 
9 

10 

2 
5 
6 
7 
8 

4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

2 
5 
3 

U 
10 
11 
12 
11 
12 
12 
13 

4 

Memuriyetin nev'i 

* Usta 
» 

Kaloriferci 
» 

Şoför 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 

Şef 
» 
» 
» 
» 

Memur, 

» 
» 
» 
» 
» 

Yayın Şefi 
Yayın Takipçisi 
Program Prodüktörü 
Doktor 
Santralci 

» 
» 

Dağıtıcı 
Kapıcı 
Bekçi 
Hademe 

îzmir Radyosu 

Başspiker 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

3 
1 
.1 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
4 
5 

22 

1 
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Ücret 

500 
450 
350 
300 
450 
400 
300 

500 
400 
350 

1 100 
700 
600 
500 
450 

800 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

1 100 
700 
950 
300 
350 
300 
250 
300 
250 
250 
200 

800 

G. 

5 
6 
7 
2 
3 
5 
6 
7 

10 
4 
5 
6 

9 
11 
12 
12 
13 

5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
9 
7 
2 
4 
4 
5 
6 

•7 

12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Spiker 
» 
*' ^ ^ 

İkinci Sınıf Artist 
Başteknisiyen 
Teknisiyen 
Teknisiyen 

» 
Daktilo 
Şef 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
B.ekçi 
Hademe 

Yaptırılacak radyo is 

Spiker 
» 

Stajdyer Spiker 
Başteknisiyen 

» Yardımcısı 
Tekniisiyea 

» ' 
Kaloriferci x 
Daktilo 
Radyo Şefi 
Program Şefi 
Müzik Ş-efi 
Memur 

» 
» 

Bekçi 

Aıded 

- 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

tasyonları 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

' 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

Ücret 

700 
600 
500 

1 100 
950 
700 
600 
500 
350 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
250 
250 
200 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
400 
500 

1 100 
800 
800 
500 
600 
500 
250 
200 
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İmar ve İskân Bakanlığı 

G. 

1 
4 
6 
8 
4' 
4 

.6 
9 

10 
1 
4 
4 
6 
7 
9 
'5 
1 
1 
2 
3 
4 
5 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknisiyen 
Elektirikçi 
Kaloriferci ,, 

» Yardımcısı 
Usta 
Şoför 

» 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Mütercim Daktilo 
Daktilo (Dil bilir) 

» 
» 
» 

Müracaat Şefi 
Memur (Dil bilir) 

» 
» 

Memur 
» 
» 

A d ^ 

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

" . . . 7 

Ücret 

1 250 
800 
600 
450 
800 
800 
600 
400 
350 

1 250 
800 
800 
600 
500 
400 
700 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

G. 

7 
9 
6 
6 
9 

11 
12 
11 
12 

1 
6 
6 
7 
6 

12 
12 

Memuriyetin 

Memur 
» 

Santral Memuru 
Sağlık Memuru 
Başhademe 
Hademe 

» 
Müvezzi 
Bekçi 

Teknisiyen 
Şoför 
Daktilo 
» 

Memur 
Hademe 
Bekçi 

nev 'i 

!| 

VİLÂYETLER 

Yekûn 

Aded . 

3 
3 
2 
1 
1 
3 

18 
4 
2 
. 

103 

3 
5 
7 
5 
6 

14 
7 

47 

Ücret 

500 
400 
600 
600 
400 
300 
250 
300 
250 

1 250 
600 

• 600 
500 
600 
250 
250 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

MERKEZ 

1 Jeolog 
Teknisiyen 

(Su işleri) 
(Ziraat işleri) 

Teknisiyen 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 250 
1 100 

700 

2 Usta 
3 Şoför 

» 
Arabacı 

4 Daktilo 

Daktilo 
» (Yabancı dil bilir) 

Şef (Traktör grupları) 
Yönetim Şefi (Top. Kom/ 

1 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
9 
1 
1 
1 

500 
500 
300 
250 
500 
400 
350 
300 

1 250 
1 100 

700 



G. Memuriyetin nev'i 
—D/39 

Aded Ücret f G. 

Hesap Memuru 
Memur 

Tasnif Memuru 
Doktor 
Sandör 

» Yardımcı 
Dağıtıcı 
Jaloncu 

» 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

Merkez Atelyesi 

1 Teknisiyen 
2 Usta 

5 Memur 
» 

Santralci 
6 Gece Bekçisi 

Bekçi 

Vilâyetler 

1 Teknisiyen 

2 Makinist 

3 Şoför 

2 
4 
1 
1 
6 
5 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
20 
3 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

120 

500 
400 
300 

1 ̂ 50 
700 
600 
400 
300 

1 250 
800 
300 
350 
300 
300 
200 
300 

1 250 
950 
800 
500 
400 
800 
700 
700 
500 
450 

3 
6 
6 
7 
2 

13 
12 
4 

11 
12 
23 
25 
3 

42 

1 250 
950 
800 
700 

, 800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
600 
500 
400 

Memuriyetin nev 'i 

Şoför 
» Yardımcısı 

4 Daktilo 

Başjaloncu 
Jaloncu 
işçi (komisyonlarda) 
Bekçi 
Hademe 

5 Grup Şefi 
Memur 

» 
» 

Aded Ücret 

45 
17 

5 
25 
10 
10 
84 

349 
85 
4 

100 
5 
3 
6 
3 
7 
8 

Göçmen' Misafirhanesi 

450 
200 
350 
300 
250 
200 
350 
250 
200 
200 
200 
700 
300 

1 250 
950 
800 
700 

1 

3 

3 

• 

Evrak ve Dosya İşleri Şefi 
Memur 

» 
» 

Hastabakıcı 
İşçi 
Halici ustası 
Terzi 
Marangoz Ustası 
^Elektrikçi 
Berber 
Tamirci 
Şoför 

•» 
Bekçi * 

» 
îşçi 

» 

İskân Teşkilât* 

Büro Şefi 
Memur 

» 
Şoför 

» 
Bekçi 

2 
2 ' 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 

, 

1 
1 
3 
5 
3 
4 

450 
350 
300 
400 
450 
200 
400 
350 
350 
400 
300 
250 
600 
350 
300 
250 
250 
200 

800 
450 
400 
450 
400 
250 



Memuriyeım nev ı Aded 

înşaat Şantiye Amirlikleri 

inşaat Âmiri 3 
Büro Şefi 1 
Memur 3 

* » 1 
» f 4 

Mutemet 2 
Makinist 2 
Başmakinist 1 
Makinist 4 
Şoför 10 

» 10 
» 15 

Bekçi 5 
» 9 

ücret 

700 
450 
400 
350 
300 
350 
600 
700 
500 
450 
400 
350 
250 
200 

D/40 — 
G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Ankara Doğrama Atelyesi 

Doğrama Atelyesi Şefi 
» » Memuru 

» 
Ustabaşı 

Makinist 
Elektrikçi 
Usta Yardımcısı 

Bekçi 

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

1 077 

700 
450 
400 
800 
700 
450 
400 
350 
600 
600 
300 
250 
300 
250 



S - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[HaTrat hademesine ait kadrolar] 

Hayrat hademesi 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

9 îmam, Hatip, Müezzin, Kayyım 50 400 
10 > > > »* 350 350 
11 > > > »ı 550 300 
12 > > » ' ıf 1 600 250 
13 ^ » » » 7 700 200 

10 250 





E - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 5 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği tertipler] 



— E/2 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Meclis 
12 Millî Saraylar 

Cumhur Başkanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Sayıştay Başkanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Başbakanlık 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Devlet Plânlama Dairesi 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

istatistik Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Diyanet işleri Başkanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 



_ E/3 — 
F. M. Tahsisatın nev'i 

Millî Savunma Bakanlığı 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz > 
14 Harita Genel Müdürlüğü 

içişleri Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Jandarma Genel Kumandanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Dışişleri Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Maliye Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Millî Eğitim Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11" Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti ı 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Bayındırlık Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hikmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 



— JS/4 — 
F. M. Tahsisatın nevi 

# Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Tarım Bakanlığı 
Geçici hizmetliler üc-reti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personel ücretleri 

Sanayi Bakanlığı 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 



C - Cetveli 
(D 

Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dajaaâığı büküınkr} 

(Oelir çeşitleri ur&siyle) 



— o/g — 

Vergilerin, resimlerin ve ba.şka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarasz ^ ^ -w T *• 

BÎRÎNCt KISIM 

İRAT VE SERVET VERGİLERİ 

Kanun 3 . 6 . 1 9 4 9 5421 Gelir Vergisi Kanunu 
» 3 1 . 6 . 1 9 4 9 5423 Esnaf Vergisi Kan unu 
» 27 . 7 . 1951 5820 Gelir Vergisi Kanununun 24 neü maddesine bir fık

ra eklenmesine dair Kanun 
» 8 . 2 . 1957 6908 Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu maddeleri

nin tadili hakkında Kanun 
» 20. 5 .1955 . 6582 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılma

sı ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
dili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında 
Kanun 

» - 1 . 9 ..1956 6838 5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421. sayıb Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 
6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve 
bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair Kanun 

» 19 . 1 .1951 5698 Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 
yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gisi matrahlarından indirilmesi haıkikmda Kanun 

» 10. 2 .1954 6247 Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendiyle aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
Gelir Vergisi Kanunu 
Petrol Kanunu 
Petrol Kanununun 95, 96, 97 ve 109 ncu maddeleri 
6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı Maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
da Kanun 

29. 5 .1957 0987 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişik
lik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi 
hakkında Kanun 

» 
» 
> 
» 

« (i. 
7. 
7. 
13. 

1 
o o 
3 
5 

. 1961 

. 1954 

. 1954 

. 1955 

1932 
6326 
6326 
6558 



— C/3 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

davanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Nizamname 

Kanun 
» 

27. 7 .1957 

3 . 6 . 1 9 4 9 
30 .12 .1960 

4/9259 Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkraları
nın tadiline ve nizamnameye bâzı madde ve fıkra
ların ilâvesine dair Nizamname 

5422 Kurumlar Vergisi Kanunu 
1924 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı de

ğişiklikler yapılması hakkında Kanun 

Kanun 20 . 1 ,1936 

23 . 3 .1938 
6. 6 .1945 

27 . 7 .1951 

29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 

Hayvanlar Vergisi 

2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 

3343] 
4750 \- Değişikliği 
5818J 

A^^nr Fevkalâde zam kanunları 
422b V 

Kanun 3 . 4 . 1926 
4 . 7 . 1931 
S. 6 . 1959 

T. R. M. M. kararı 30 . 6 . 1932 

Veraset ve İntikal Yergisi 

797 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
1836 Değişikliği 
7358 Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 

721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik 
edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 29, 

24, 

26, 

9. 

5 .1941 

7 . 1953 

12 , 1960 

1 .1961 

Binalardan alınan Savunma Vergisi 

4040 Binalardan alman Savunma Vergisine dair Kanu
nun 31 nci maddesi 

6188 Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki Kanunun 13 ncü maddesi 

1.77 1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici madde ek
lenmesine dair Kanun 

206 Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulana
cak misiller hakkında Kanun 



— C/4 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

İKİNOÎ KISIM 

GlDER VERGİLERİ, GÜMRÜK VERGİLERİ VE ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ 

6802 Gider vergileri Kanunu 
210 6802 sayılı Gider vergileri kanunlarında bâzı deği

şiklikler yapılması hakkında Kanun 
6290 Gümrük vergileri 

I - Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 1599 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu 
ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 

Kanun 

» 

13 . 7 .1956 
9 . 1 . 1 9 6 1 

26 . 2 .1954 

Kanun 

Kanun 

t V. H. Kararı 
» » 
» » 

Kanun 

B. K. Kararı 

Kanun 

1 . 2 . 1 9 5 6 6653 Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette mo-
düsvivendiler ve Ticaret andlaşmaları akdi ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük resim
lerinde değişiklik yapılması ve Anlaşmaya yanaş-
mıyan devletler muvaredatma karşı tedbirler alın
ması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hak 
kında Kanun 

15 . 3 .1950 5598 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 
(Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyetlerine 
dair sözleşme) ye Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katılması hakkında Kanun 

15 . 3 .1950 5599 Avrupa Ekonomik iş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların 
menşelerinin tesbiti hakkında Kanun 

9 . 1 .1934 2/20 Maden kömürleri hakkında 
30 . 4 .1938 2/8672 Camdan fennî cihazlar hakkında 
13 . 1 .1939 2/10258 Çiçekler hakkında 
7 . 2 . 1 9 4 9 5321 Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun

dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

23 . 8 .1951 3/13561 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Torquay 
Protokolü ve ilişik taviz listelerinin uygulanması 
hakkında 

30 . 6 .1955 4/5500 Ütü ve çamaşır makinelerinin iktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlanması hakkında 

25 . 7 .1960 33 5383 sayılı Gümrük Kanununa 6290 sayılı Kanunla 
eklenen Gümrük Giriş Tarife cetvellerinin 40.01 ve 
40.02, 51.04 numaralarında tali pozisyonlar açılma
sına dair 



C/5 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 25 . 7 .1960 34 6290 numaral ı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
cetvellerinin 51 nci faslının 51.01 ve 51.03 pozisyon
ları ile 59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda tâl i po
zisyonlar ihdasına da i r 

I I - Gümrük Kanunu ile ilgili kanunlar 

Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yatak
lı ve yemekli vagonların Gümrük Resminden mua
fiyetine dair 
917 sayılı Kanunu değiştiren K a n u n 
Gümrük Kanunu 
îht iyacat ı umumiye için celbedilecek madenî boru
lar ın Gümrük Eesminden muafiyeti hakkındaki 16 
Nisan 1339 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun 
Tohumlukların Gümrük Resminden istisnasına dair 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî sn 
boruları ile, aksam ve teferruat ından Gümrük Res
mi alınmamasına dai r 

Değişikliği 

<* » 1 7 . 5 .1946 4893 Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan 
postları için kurulacak serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 

Değişikliği 

8 

9. 
2. 
23. 

25. 
12 

6. 
15. 
17. 

1, 
17. 
29. 
22. 

. 6 

5 
5. 
6 

5 
. 6 

4 
2 
5 

. 1 
1 . 
8 . 
9 

. 1926 

.1927 
1949 

.1927 

.1930 
•. 1933 

.1949 

.1956 
.1946 

.1932 
1940 
1956 
.1941 

917 

1020 
5383 
1140 

1641 
2268 

5365 £ 
6665 ̂  
4893 

1918 
3777 ̂  
6829 \ 
4113 

1 . 9 .1956 6846^ 
1 6 . 7 .1956 6815 Ç 

Kızılay Cemiyeti ve harb ve âfet vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere Hükümet in müsaadesi ile 
gelecek bü tün sıhhi ve insani yardım heyetleri na
mına vürudedecek olan eşyanın Gümrük Vergisin
den muafiyetine da i r 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emni
yeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 

1 0 . 9 1957 7046 Sınır, kıyı ve karasular ımızın muhafaza ve emni
yeti ve kaçakçıl ığın men ve takib i işlerinin Da
hiliye Vekâlet ine devrine da i r 6815 sayılı Kanu
na bağl ı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakk ında Kanun 

28 . 3 .1938 3339 Hariçten satmalinan buharl ı ve motorlu gemilerle, 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnasına da i r 

1 0 . 7 „ 1941 4084 3339 sayılı K a n u n hükümlerinin uzatı lması hak
kında K a n u n 



C/6 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

24. 5 .1946 

13 . 8 .1955 

.6.2.1956 

19 . 1 .1948 

Nı unıarası 
4890 

-5833 

6659 

5164 

10. 

1. 

3. 

29. 

3 

6 

7 

1 

.1950 

.1951 

. 1951 

.1953 

5587 

5775 

5798 

6021 

22 . 5 .1953 
25, 1 .1953 

6086 
6180 

7 . 7 . 1 9 5 4 6427 

30 . 3 ,1955 6529 

Ö Z E T İ 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sına dair Kanun 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sına dair Kanun 
3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 
malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında 
Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapı
lacak Yardımdan Münhasıran Millî Savunma İh
tiyacı için Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflık* 
lan hakkında Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal oluna
cak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım 
Vergisinden muafiyeti hakıkında Kanun 
Limanların İnşa, Tevsi, Islah ve Teçhizine dair Ka
nun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihazla
rın Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında Kanun 
Bir Gümrük İş Birliği Konseyi ihdasına mütedair 
Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği incelo» 
rae grupuna mütaallik Protokolün onanmasına dair 
Kanunun 8 nci bölümü t 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağına dair 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında, «Kuzey Atlantik Andiaşmasına Taraf 
.devletler arasında, kuvvetlerin statüsüne dair Söz
leşme» nin tatbikatın a mütaalliık Anlaşmanın tas
dikine dair Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve 
hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak her nevi mal
zemenin İthal Vergisi ile resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında 

Talimatname 

19. 7 .1956 

10 . 7 .1956 

6192 Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve gümrük
le ilgili.her türlü vergi ve resimlerden muaf tu
tulacağı hakkında 

— Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya 
çok bir. işçilik görmek üzere muvakkaten ithal 
edilecek eşya hakkında yapılacak muameleye dair 



Yergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T I 

Kanım 10. 1 .1957 0883 Ot'f - Shore tedarik programına mütaallik Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 
tacilimde mektup teatisi suretiyle imzalanan An
laşma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanım 

» 1 9 . 4 . 1 9 5 7 0952 Hariçten satmalınan buharlı ve motorlu gemiler
le memlekette yapılan mümasilleri için getirtile
cek eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkın
daki 3339 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkında Kanun 

•» 6. 5 .1957 6902 Gümrük Tarifeleri ye Ticaret Genel Anlaşmasına 
(GATT) ekli 37 sayılı Türkiye taviz listesinin 
6290 sayılı Kanuna bağlı gümrük giriş tarife cet
veline intibakına dair Kanun 

» 15. 5 .1957 0909 5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdedilen anlaşmalar gereğince ithaı 
olunacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti hak
kında Kanun 

» 14. G . 1957 7014 Taviz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait 
XXXVIII nci maddesinin tadil edildiğine ve tadile 
mütedair protokolün tasdikine dair Kanun 

» . 25 . 6 .1958 7152 49,11 Tarife pozisyonuna tâli bir pozisyon açıldı
ğına dair 

» 26. 5 . 1959 7287 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
Fransızca metnine mütedair tashih Protokolünün 
tasdiki hakkında Kanun 

» 3 . 6 .1959 7325 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
XVI nci maddesinin 4 ncü fıkrasında derpiş edilen 
Statükonun temdidine dair Beyannamenin tasdiki 
hakkında 

» 3 . G .1959 732G Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listeleri metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere, ait 7 nci Protokolün tasdikl
in? mütedair Kanun 

» 3 . G .1959 7327 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına., 
(G. A. T. T.) ekli XXXVII sayılı Türkiye taviz lis
tesinde mündemiç sakız ve klofonla XXV sayılı Yu
nanistan taviz listesinde mündemiç taze ve tuzlu 
balıklara ait gümrük tavizlerinde yapılan tadil ve 
geri çekmelere mütedair listenin tasdiki hakkında
ki Kanunun ilgası hakkında Kanun 



C/8 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numara» Ö Z E T İ 

JU»UB 30. 1 . 1957 

Karar 

6 .5 .1957 

6 .5 .1957 

6 .5 .1957 

11. 6 .1959 

11. 6 .1959 

6956 

6975 

6959 

7320 

7322 

XI. 6 .1959 

11. 6 .1959 

16. e 

16. 9 

aı.ıı 

.1959 

.1960 

.1960 

7345 

5/323 

5/564 

6897 Gümrük tarifelerindeki eşya, tasnif, nomanklâtörü-
ne mütedair 15 . 12 . 1950 tarihli Bürüksel Muka
velenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de 
imza edilen Tashih Protokolünün tasdiki hakkında 
Kanun 
6290 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş, Tarife cet
vellerinin 37 nci faslının 37.1 ve 37.2 pozisyonların
da tâli pozisyonlar ihdası hakkında Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
(G. A. T. T.) ekli listelerin meriyet müddetinin 
uzatılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyan
namenin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
ekleriyle ve anlaşmaya bağlı listelerin metinlerin
de yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik 4 
ncü Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
arasında vâki tarife müzakereleri hakkındaki 16 . 2 . 
1952 tarihli Protokolün tasdikine dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
1 nci kısmı 29 ve 30 ncu maddelerinin tadiline mü
tedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel 
Anlaşmasının ön sözü ile 2 nci ve 3 ncü kısımları
nın tadiline mütedair Protokol ve Gümrük tarifele
ri vo Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâtına müta
allik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hak
kındaki tashih zabıtnamesinin tasdikine dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair 
Protokol hakkındaki imza zabıtnamesinin tasdikine 
dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listeleri metinlerinde yapılan düzeltme 
ve değişikliklere mütedair 6 nci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
5123 sayılı Kanuna 1 ek madde ilâvesi hakkında 
Kanun 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas olu
nacak bir fona yatırılması hakkında 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas edile
cek bir fona yatırılması hakkında karan 

7323 

7»24 



C/9 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 1.12 .1960 5/601' İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas olu> 
nacak bir fona yatırılması hakkında karara ek ka-

m rar 
» 14.12.1960 5/660 İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri 

nakil vasıtalarından alınacak primlerin bir fona ko
nulmasına dair karara ek karar 

I H - Gümrük vergilerine haizi tesir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden ticaret mukavelelerinin tas
diki hakkında kanunlar 

Kanun 3 1 . 5 .1930 1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
mü nakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında Kanun 

» 5 . 7 .1939 3878 Değişikliği 
» 7 . 6 . 1 9 3 0 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında mü-

nakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin tas
diki hakkında Kanun 

» 7 . 6 . 1 9 3 0 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Anlaşması
nın tasdiki hakkında Kanun 

> 4 . 6 . 1 9 3 4 2499 Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari İhtilâf namenin tasdiki hakkında . 

» 3 1 . 6 .1935 2756 2499 sayılı Kânunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelenamesinin bir numaralı cetvelinde yapılan 
değişiklik hakkında 

» 28 . 5 .1933 2237 Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 

» 3 1 . 1 .1953 6031 Türk - Alman Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile ek 
lerinin onanmasına dair Kanun 

» 21.12 .1953 6202 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmalarına 
Ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka
nun 

» 10. 3 .1954 6355 Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Tâviz Listesi
nin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 

» 10. 3 .1954 6369 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin mer'iyet müddetlerinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 

> 1 1 . 3 .1954 6392 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve de
ğişikliklere mütaallik 2 nci Protokolün tasdiki hak
kında Kanun 



ö/ıö — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 

B. K. Kararı 

I. V. H. Karan 

Kanun 

7 . 1 . 1 9 5 1 

25 . 3 .1955 

2 . 5 . 1 9 5 5 

21 . 5 .1955 

27. 8 . 195(i 

Numarası 

6449 

Ö Z E T İ 

27. 8 .1956 

1 1 . 6 . 1955 

12 . G . 1956 

24.11.1956 

28.12.1956 

28.12.1956 

6528 

6549 

6624 

6822 

6827 

4/5357 

4/7416 

4/8390 

6877 

6878 

Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomanklâ-
türüne ve Gümrük Kıymetine Mütedair Mukave
lenamelerin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
Ekli Listelerin Metinlerinde Yapılan Düzeltme ve 
Değişiklik]ere Müteallik -'» ncii Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkıd Taraflarından Bâzıları İle Japonya Arasın
da Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyanname
nin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret £fenel Anlaşmasına 
Ekli Listelerin Metinlerinde Düzeltme ve Değişik
lik Yapılmasına Müteallik 1 nci Protokolün Tas
diki hakkında Kanun 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Türk • Alman Ticaret Anlaşmasının IV sayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin ta
dili hakkındaki 1.1 Haziran 1955 tarihli Protokolün 
tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan 
ticari numuneler ve reklâm malzemesinin- kolay
laştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin 
tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listemizin meriyet müddetinin 1 . 1 . 1958 
tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin Ad-
valorem tarifeye intibakı hakkında 
jümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli munzam Tavizler Protokolünün 30 Haziran 
1956 tarihinden itibaren meriyette konulması hak
kında 
Türkiye ile Iran arasında Ticaret Anlaşması, 
ödeme Protokolü, Zabıtname ve eklerinin tasvibi 
hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı ara
sında akdedilen Ticaret ve Tediye Protokolü ile 
eklerinin tasdikine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzalanan Modüsvi-
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında 
Kanun 



d/ü 
'Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

30, 1 ,1957 

Numarası 

6894 

Ö Z E T İ 

Sınai mülkiyeti himayesine mahsus 20 Mart 1883 
tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesiyle Ticaret 
eşyası üzerinden sahte mahreç eşyalarının meni 
hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit itilâf* 
namesinin 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadilleri
nin tasdiki hakkında Kanun 

30 . 1 .1957 6899 21 Haziran 1956 tarihli Türk - Alman Muhtelit Ko
misyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 16 
Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Te
diye anlaşmaları ile ilgili protokollerin ve ilişik
lerinin tasdiki hakkında Kanun 

14. 6 .1957 7012 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli 15 Temunuz 1955 tarihli üçüncü, .dördüncü ve 
beşinci munzam tavizler protokollerinin lasdikme 
dair Kanun 

14 . 6 . 1957 7013 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek 23 Mayıs 1956.tarihli altıncı munzam tavizler 
Protokolünün tasdikine dair Kanun 

19 . 6 .1957 7025 Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret An-
* l-aşması, ödeme Protokolü, Zabıtname ve Eski pro

tokollerinin tasdiki hakkında Kanun 
26 . 5 .1959 7208 Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Mil

letler Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseselerinin 
ana sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik iş Birliği 
Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında münakit 
Ekonomik İş Birliği Anlaşma, Andlaşma ve 
sözleşmelerinin icaplarından olarak ilgili Hükü
met teşekkülleri veya bunlar namına hareket ede
cek müesseseler ile Kredi, Yardım ve ödeme an
laşmaları akdine Hükümetin .salahiyetli kılınması 
hakkında 

3 . 6 .1959 7315 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun 1 nci kısmı gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile" Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında münakit 12 . 6 .1956 tarihli 
Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 

3 .6 .1959 7316 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun 1 nci kısım hükümleri gereğince "Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 
1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 Ocak 1957 tarihli 
Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 



C/12 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Ner'i 

Karnın 

Tarihi 

3 . 6 .1959 

Numarası 

7318 

» 

» 

» 

Kararname 
» 

30.11.1960 

7.1.1961 

26 .12,1960 

28 .12 .1960 
31.12 .1960 

146 

197 

173 

5/692 
5/691 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri namına hareket eden «Export •> 
împort Bank Of Washington» arasında 28 Hazi
ran 1957 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Kanun 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanun
la değişik 16 ncı maddesinin ve Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin bâzı pozisyonlarında değişiklikler 
yapılmasına dair Kanun 
Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğünce ithal edi
lecek malzeme ve aletlerin Gümrük Resimleri ile 
diğer vergilerden muafiyetine dair Kanun 
Dış ticaret rejimi hakkında 
Şeker fiyatlarının indirilmesi hakkında 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEDAVÜL VERGİLERİ VE HARÇLAR 

Madenler Rüsumu 

Nizamname 
Kanun 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

Kararname 

Kanun 

» 

26. 
26. 

17. 
24. 

10 

14. 
3. 

28. 

25. 

7. 

13. 

12 
3 

6 
5 

. 6 

6 
3 

2 

2 

3 

5 

.1312 

.1931 

.1942 

.1957 

.1926 

.1935 

. 1954 

.1956 

. 1957 

.1954 

.1955 

— 
. 1794 

4268 
6977 

937 

2809 
6309 

6688 

4/8733 

6326 

6558 

Maadin Nizamnamesi 
(Ek ve değişiklikleri) Bu mevzuatın içme ve yı
kanmaya mahsus sıcak ve soğuk maden suları ile 
kaplıcalar hakkındaki hükümleri 
Eık ve değişiklikleri 
Madenlerin aranma ve işletmesi hakkındaki 4268 
sayılı Kanunun 2 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı
calar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nei maddesi 
Ek Kanunun 1 nei maddesi 
Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 36, 37, 54, 94, 95, 
113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 136, 144, 
145, 149, 150 nei maddeleri 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 
6309 sayılı Maden Kanununun 115, 118 nei mad
delerine istinadeden İcra Vekilleri Heyeti Kararı 
Petrol Kanununun 23, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 78 ve 79 nen maddeleri 
Değişikliği 



- C/13 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Katıun 

Kararname 

Kararname 

Tarihi 

5 .1957 

11. 3 .1958 

18 . 2 .1959 

Numarası 

6987 

4/10033 

4/11330 

Kanun 

î. V. H. Kararı 

Kararname 

» 

» 

» 

Kanun 

Mukavelename 

Kanun 
» 
» 
» 

7, 

10. 

10. 
25 . 

15. 

18. 

9. 

28. 

18. 

15. 
6. 
6. 
3. 

. 3 

. 4 

4 
2 
o o 

2 

2 

2 

5 

4 
4 . 
4 . 
5 

.1954 

.1954 

.1954 

.1957 

.1958 

.1959 

.1960 

. 1960 

.1336 

.1338 

.1340 
,1340 
. 1934 

6327 

4/2846 

4/2547 
4/8733 

4/10033 

4/11330 

4/12710 

7462 

— 

216 
466} 
467 J 
2424 

Ö Z E T İ 

13 .12 .1935 İ864 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi 
İmtiyazlı arama ve işletme ruhsatnameli sahalarla 
Mâden Kanununun 57 nei maddesine müsteniden 
istihsal faaliyetinde bulunan sahalardan, imar edi
lecek muhtelif cins maden cevherlerinin imraratı 
üzerinden 1 . 3 . 1959 tarihine kadar ilişik listede 
gösterilen nispetler üzerinden «Devlet hakkı» alın
ması hakkında 
Arama ve İşletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayılı 
Maden Kanununun 57 nei maddesi hükmüne tâbi 
muhtelif cins madenlerden 1 . 3 . 1959 tarihinden 
29 . 2 .. 1960 tarihine kadar alınacak Devlet hakkı 
nispetlerinin ilişik listede yazılı olduğu veçhile tâ
yini 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 
6 ve 9 neu maddeleri 
Madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak mü
tehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
Madenlerden alınacak devlet hakkına dair 
6309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nei mad
delerine istinadeden İcra Vekilleri Heyeti kararı 
Maden Kanununun 57 nei maddesine müsteniden 
maden cevherlerinden Devlet hakkı alınmasına dair 
Maden Kanununun 57 nei maddesi hükmüne tâbi 
muhtelif cins madenlerden alınacak Devlet hakkı 
nispetlerine dair 
Maden Kanununun 57 nei maddesi hükmüne tâbi 
muhtelif cins madenlerden alınacak Devlet hakkı 
nispetlerine dair 
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanunu
nun 8 no i maddesinin 6 nei fıkrası 
Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin res
me müteallik maddeleri 

Merakibi bahriyeden ahnaeak rüsum hakkında 

Ek ve değişiklikleri 

30 . 3 . 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan Ec
nebi otomobil arabalarının tâbi olacaklara malî mü
kellefiyetler hakkındaki Mukavelenin tasdikine dair 
Kanun 
Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının 
indirilmesi hakkında 



0/14 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanını 

» 
> 

» 

Tarihi 

28 . 6 .1928 
14.12 .1929 
28 . 5 .1934 
22 . 6 .1938 
27 . 1 .1939 

3 . 1 . 1 9 4 0 
24 . 1 .1951 
13 . 4 .1955 
28. 2 .1957 

17. 5 .1940 
29 . 5 .1941 
27 . 5 .1942 
17 . 5 .1944 
10 . 6 .1938 

22 . 3 .1950 

15 . 7 '. 1958 

Numarası Ö Z E T İ 

» Ek ve değişiklikleri 

Damga Resmi 

1324 Damga Resmi Kanunu 
1541" 
2455 
3478 
3590 
3765 
5710 
6536 
6934 

3828] 
4 0 4 0 1 , , , , , - , 

ocr .revkalade zam kanunları 
4565 J 
3437 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci mad

desi 
5602 Tapulama Kanununun Damga Resmi muafiyetine 

dair hükümleri 
6133 Çay Kanununa ek Kanunun Damga Resmi muafi-

vetine dair hükümleri 

8 . 7 . 1954 6438 

» 
» 

Karaı* 

» 

Ivamın 

> 
> 

» 

> 
> 

28 . 7 .1957 
6 . 1 . 1060 

24 . 3 . 1960 

. 9.4. 1960 

28 . 5 .1934 
23 .12 .1934 
25 .12 .1935 
25. 5 .1938 
22 . 3 .1950 

28 . 5 .1934 

23 .12 .1934 
17 . 1 .1940 

6936 
7406 

4/12808 

4/12904 

2459 
2647] 
2877 J-
3401J 
5602 

2456 

2672^ 
3776 \ 

Türkiye Petrolleri 'Anonim Ortaklığı Kanununa 
2 nci madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Kanun (Damga Resmi mu
afiyeti) 
Hususi otomobil Vergisi Kanunu 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 sayılı Kanun
la muaddel 97 nci maddesinin tadili ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkında 
Devlet dairelerince ithal edilecek otomobil ve ben
zeri nakil vasıtalarından prim alınmamasına dair 
Bedelsiz olarak ithal edilecek otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından tahsil olunacak prim miktar
ları hakkında 
Tayyare Resmi Kanunu 

Ek ve değişiklikleri 

Tapulama Kanununun Tayyare Resmi muafiyetine 
mütaallik maddesi 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafaa 
Pulu ilsakı hakkmda Kanun 

Ek ve değişiklikleri 



0/15 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 
» 
» 
» 
» 

» 

> 
> 

Tarihi 

29 . 5 .1941 
25.12.1952 

11 . 3 . 1954 
20. 5 .1955 

6 . 1 . 1 9 6 0 

7 . 1. .1961. 

23 . 3 .1950 
20 . 5 .1955 

Numarası 

4040 
5887 

6401 { 
•6603$ 
7406 

201 

5625 
6593 

Ö Z E T İ 

» 

Nizamname 

Kanun 
» 
• » 

» 

Nizamname 

» 

Kanun 

» 

» 
s> 
» 

» 

» 

4 . 7 

5 .12 

15. 6 
14. 1 
9 . 5 

1 1 . 5 

18. 3 

4 . 7 

30...U. 

18. 1 

22. 5 
15 . 7 

2 . 4 

26. 7 

15 . 7 

. 1931 

.1935 

. 1938 
.1942 
. 1952 
.1953 

.1955 

. 1957 

1330 

. 1950 

. 1950 

.1950 

.1958 

. 1958 

.1953 

1836 

2/3642 

3456 
4166^ 
5928 { 
6085 

4/4595 

4/9186 

— 

5516 

5602 
5682 
7019 

7.154 

6133 

Fevkalâde Zam Kanunu 
Harçlar Kanunu ve bu kanuna ekli tarifeler 

Değişikliği 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 .sayılı Kanun
la muaddel 97 nei maddesinin tadili ve bu kanuna 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkında Kanun 
5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 80 nei mad
deleri ile bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifelerin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Ecnebi Devletlere Ankara'da Sefarethane ve Kon
soloshane înşa Etmek için Meccanen Arsa Tahsisi 
hakkındaki Kanunun muafiyete mütaallik 2 nei 
maddesi 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alına
cağı hakkındaki Kanunun muaddel 50 nei maddesi 
Kadastro ve Tapu Takriri Nizanıııanıesinin 25 nei 
maddesinin son fıkrası ve 48 nei maddesi 
Noter Kanununun değişik 65 nei maddesi 

f'jk ve değişiklikleri 

Karayolları Trafik Kanununun 9 neu maddesinin 
A fıkrasının 1 ve 2 nei bendi ve D fıkrası 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve 
15 nei maddeleri 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 2 nei madde
sinin 47 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Nizamname 
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkındaki 
Kanunu muvakkatin 3 ve 5 nei maddeleri 
]> ataklıkların kurutulması ve bundan elde edile
cek topraklar hakkındaki Kanunun muafiyete dair 
hükümleri 
Tapulama Kanununun muafiyete dair hükümleri 
Pasaport Kanununun muafiyete dair hükümleri 
Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında 
Kanun 
Pasaport Kanununun 14 neü maddesinin değişti
rilmesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair Kanun 
Çay Kanununa ek Kanunun muafiyete dair hüküm
leri 



— C/16 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

» 

Anlaşma 

Kanun 
» 

» 

Tarihi 

22 . 7 .1953 

20 . 4 .1955 

14 .10 .1955 

19 . 2 .1959 
9 . 5 . 1 9 5 9 

3 . 6 . 1 9 5 9 

Numarası 

61S6 

6541 

— 

7201 
7262 

7309 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İstetme
si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkındaki Kanunun 8 ve 
9 ncu maddeleri 
Türk ve Yunan resmî makamlarının tebaasının 
imzalarının tasdikinden alınacak hare miktarının 
tesbiti hakkında 
Tebligat Kanunu, 
Noterlik Kanununun 71 nci maddesinin tadil ve 
73 ncü maddesi ile 4782 ve 5235 sayılı kanunların 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Ceza evleri ile mahkeme binalan inşası karşılığı 
olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettiri
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 

Nizamname 
Kanun 

» 

1 1 . 9 . 1959 
5 . 1 . 1961 

12. 1. . 1961 

— 
216 
232 

Tebligat Nizamnamesinin 3 ve 4 ncü maddeleri 
5682 sayılı Pasaport Kanununa ek Kanun 
6085 sayılı Trafik Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
buı kanuna geçici 4 madde eklenmesine dair Kanun 

Hayvan Sağhk Zabıtası Resmi 

2 . 2 . 1 3 4 0 405 Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatini 
tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 

3 . 5 . 1 9 2 8 1234 Hayvanlann Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 
8 ve 68 nci maddeleri 

23 . 3 .1931 1775 Ek ve değişikliğin 4 ncü maddesi 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

TEKEL GELİRLERİ 

Kanun 

Tekel İdaresi 

10 . 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 74 ve 75 nci 
maddeleri 

8 .2 .1960 7425 inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün 
bakım ve işletme evleri için gelecek senelere sari 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı Ka
nunun 6476 sayılı Kanunla muaddel 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 



O/İT 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Karar 13 . 2 .1960 4/12723 

13 . 2 .1960 4/12724 

27 . 6 .1960 5/76 

Kanun 
» 

î. V. H. kararı 

Kararname 

Kanun 

» 
» 
» 

f. V. H. kararnamesi 

» » 

11.12 .1936 
15 . 2 .1953 

6.11.1952 

6 .12 .1945 

8.6.1942 

7.12.1949 
d. 5 .1955 
9. 5 .1955 
1.8.1942 

SS. 3 .1950 

3078 
5881 

3/15898 

3/3431 

4250 

54511 
6552 
6553 

2̂/18435 

8/10960 

» » 

B. K. Kararı 

Kanını 

13. 

35. 

3T. 

5 

6 

9 

.1952 

.1955 

,1940 

3/15076 

4/5355 

3788 

Ö Z E T İ 

14 . 8 . 1959 tarihli ve 4/12036 sayılı Kararname ile 
ilgili, meriyete giren K/1236 sayılı Karara göre 

. tüccardan satınalınacak 1956 - 1957 mahsulü tü
tünleri mubayaasında İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne verilen salâhiyete dair ilişik K/1267 sayılı Ka
rarın meriyete konulmasına dair 
1958 mahsulü tütünlerin ihracında İnhisarlar İda
resine ve ihracatçı tüccara yapılacak yardım hak
kında 1268 sayılı Kararın meriyete konulmasına 
dair 
4/12724 sayılı Kararname ile meriyete korumuş bu
lunan K/1268 sayılı Karar gereğince 1958 mahsu
lü tütünlerin ihracında İnhisar İdaresine ve ihra
catçı tüccarlara yapılmakta olan yardımların mez
kûr sene mahsulü tütünlerin tannannen ihracına 
kadar aynen devam ettirilmesi hakkında 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi 
Hususi teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar 
hakkında 
D. D. T. yapımı için sâf ispirtodan alınacak Tekel 
Resmine dair 
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 
9, 10,14,16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri ile 40 
nci maddesi 

Ek ve değişiklikleri 

İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp sataMleceği 
hakkında 
Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve gale-
nik müstahzarlar yapan lâboratuvarlarla, ecza
nelere verilecek sâf ispirtonun satış fiyatı ve 
3/1702 ve 3/5348 sayılı kararnamelerin kaldırıl
ması hakkında 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş Tekel Res
mi eklenmesi hakkında 
İspirtodan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi 
hakkında 
Çay Kanunu 



— C/18 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
B. K. Kararı 

20. 5 .1942 
25. 6 .1955 

T. B. M. M. Kararı 16 . 4 .1952 

Çay 

4223 Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
4/5354 Çayın beher kilosundan alınacak İnhisar Resmi 

hakkında 
1796 4223 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin B fıkrası

nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 

Kibrit 

Kanun 

Kararname 

28 . 5 .1943 

3 . 5 . 1 9 4 4 
27 .12 .1945 
20 . 5 .1946 

2 . 7 . 1 9 4 3 

11.10 .1943 

4426 

4556 ̂  
4816 $ 
4897 

2/20203 

2/20731 

Kibrit İnhisarı işletmesinin kaldırılmasına ve 
bunların işletilmesi için muvakkat bir idarenin 
kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 

Ek kanunlar 

Kibritin Tekel idaresine geçimi ve İşletme idare
sinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki 
Kanunun 3 neü maddesi 
Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . 5 .1943 tari
hinden itibaren muteber olmak üzere 2 kuruş ola
rak tesbiti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 

Tekel maddelerinden alman Savunma Vergisi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

28. 

24. 

26. 
29. 

5 

3 , 

3 
5 

. 1934 

.1960 

.1945 

.1941 

2460 

3/10966 

4708 
4040 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Sıhhi müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek 
ispirto hakkında 
Değişikliği 
Fevkalâde zam Kanununun 27 nci maddesi gere
ğince tuzdan alman Savunma Vergisi 

Kanun 21. 6 .1927 

5 . 6 . 1 9 4 4 
20 . 5 .1955 

Oyım Kâğtdi 

1118 Oyun Kâğıtları inhisarı hakkındaki Kanunun de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 ve 5 nci maddeleri ve 
aynı kanun ıinucibinee Hilâlıaıhmer hissesi 

4584^ 
6600$ Değişikliği 



— 0/19 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

B. K. karan 

Kanun 

Tarihi 

Kararname 

5 . 4 . 1 9 5 1 

20.11.1952 

18 . 6 .1952 

8 . 2 . 1960 

15 . 6 .1960 

Numarası 

3/12811 

4/1862 

5964 

7424 

Ö Z E T İ 

5/34 

Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 
İlişik listede nevileri yazılı oyun kâğıtlarının satış 
fiyatı hakkında 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca Güm
rük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan 
Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile diğer 
vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesi
nin 750 milyon liraya çıkarılması hakkında Kanun 
Kahve satış ve hasılatı hakkında 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

Kanun 

Gayrimenkul icar ve ecrimisüUri 

17 . 5 .1928 1266 

30, 

2. 
8. 

. 1 .1957 

6 .1934 
8 .1951 

6893 

/ 2490 
5830 

14 

3. 
14. 

.12.1953 

3 .1954 
6 .1951 

6195 

6309 
5785 

İslahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 
tadili hakkında Kanun 

Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere be
delsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için 
yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazine
ye iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1, 2, 3 ve 7 nci mad
deleri 
Maden Kanununun 133 ncü maddesi 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında 
Kanun 

Kanunu muvakkat 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hasılatı 

13 . 9 .1331 - Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 



0/20 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları _ _ 

Kanun 

Tarihi 

15. 4 .1339 

14 . 1 .1926 
17 .12 .1926 

22. 7 .1926 

Numarası 

333 

716 
743 

748 

Ö Z E T İ 

16. 

7. 

28. 

2. 

17. 
28. 

6. 
18. 

5. 

9. 

10. 

17. 

28. 

2. 

18. 

6 

4 

11 

6 

4 
6 

5 
1 

7 

6 

7 

6 

6 

6 

6 

,1927 

.1932 

.1939 

, 1934 

.1944 

.1938 

.1941 

.1939 

.1939 

.1941 

.1945 

.1947 

.1948 

.1949 

.1952 

1080 

1943 

2376 

2490 

4547 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

5098 

5227 

5420 

5963 

13 Eylül 1331 tarihli Kanunu muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede
cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve metrukeden veya mazbut va
kıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satıla
cak arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Menafii umumiyeye hadim müessesattan hususi 
binası olmıyanlara birer bina satılmasına dair 
Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı
calar tesisatı hakkındaki 10 . 6 . 1926 tarih ve 927 
sayılı Kanuna müzeyyel Kanun 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Ek Kanun 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvan
ların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında kanun 
Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hak
kında Kanun 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu Kanuna bâzı madde ve 
fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci maddesi 
İskân Kanununun bâzj maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril-
m esi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile. 
cek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci madde
sinin (B) fıkrası 



0/21 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları _ _ 
Tarihi 

29 . 6 .1951 

9. 2 ^1955 

18,. 5 .1955 
1.7.1953 

Numarası 

5800 

6462 

6570 
6093 

10 . 7 .1953 6131 

Ö Z E T Î 

Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin 
satılmasına dair kanunun 1 nci maddesi 
Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satıl
ması hakkında 
Gayrimenkul Kiralan hakkında Kanun 
iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Tadiline 
ve Yeniden Bâzı Hükümler ilâvesine dair 5420 ve 
5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri 
Erzincan'da Yaptırılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 

24. 
21. 

3. 
3. 

9. 

7 
12 

3 
3 

3 

. 1953 

.1953 

.1954 

.1954 

.1954 

6188 

6207 

6309 
6310 

6339 

20. 

18. 

22. 

4 
5 

6 

.1955 

. 1955 

.1956 

6541 

6566 

6746 

22 . 6 .1956 
4 . 7 . 1 9 5 6 

6747 
6771 

» 
Nizamname 
T. B. M. M. K. 
Kararname 

16. 
18. 
29. 
24. 

. 7 
6 
12 
11 

.1956 

.1957 

.1937 

.1939 

6785 
4/9153 
1023 

2/12374 

Bina Yapımını Teşvik ve izinsiz Yapılan Binalar 
hakkındaki Kanunun 2, 4 ve 5 nci maddeleri 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü mad
desinin 4 ncü fıkrası 
Maden Kanununun 36 ve 121 nei maddeleri 
izmir'de Sarıkışla ve müştemilâtının izmir Beledi
yesinin yapacağı binalarla mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
İstanbul'da Eminönü'nde kâin 4*05 ada, 18 parsel 
numaralı hazineye aidolan binanın Emlâk Kredi 
Bankasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak 
binaya hazinenin de iştirakine mezuniyet verilme
sine dair Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri 
Baraj inşaatı Dolayısiyle Sular Altında Kalacak 
Kasaba, Köy ve Arazi hakkında Kanun 
Telsiz Kanununun 5 nci Maddesinin Değiştirilme
si hakkında Kanun 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk
lareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında Kanun 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi 
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimen-
kullerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkında Kanun 
imar Kanununun 31 nci maddesi 
imar Nizamnamesi 
Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 
3667 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkra
sının sureti tatbikin a ait talimatnamenin hüküm
lerine dair 



C/22 
Vergilerin, resimlerin ve başka giderlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 17.4 .1957 6947 Atatürk Orman Çiftliği arazisinden (1148,576) 
dekarının satılması hakkında Kanun 

3 .6 .1959 7310 Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 725 dekarının 
satılmasına mezuniyet verildiği hakkında Kanun 

8. 6 ,1959 7337 Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için 
sarfiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayri-
menkullerden lüzumu kalmıyanlarm satılmasına 
salâhiyet verilmesi hakkında 6771 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesine iki fıkra eklenmesine dair 

19 .11.1960 132 Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu 
28 .12 .1960 189 Millî Savunma Bakanlığı için sarfiyat icrası ve bu 

bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerin lüzuımsuz-
lannın satılması hakkında Kanun 

Kanun 

ALTINCI KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİLEN KURUMLAR 

31.12.1928 1375 

» 

» 
» 

3> 

Talimatname 

» 

Nizamname 

» 

Kanun 

27. 

8. 
20. 

31. 
11. 

11. 

9. 

19. 

2. 

5 

6 
7 

8 
10 

6 

8 

2 

5 

. 1933 

.1949 

. 1953 

.1956 

.1956 

.1957 

. 1938 

.1957 

. 1932 

2226 

5434 
6179 

6831 
— 

4/9123 

2/9634 

4/7800 

1951 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve 
Haydarpaşa limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları 
Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin 
ve merbutatmm tasdiki hakkında Kanun 
İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdare
si) teşkilâtı hakkında Kanun 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
Makina ve Kimya Endüstrisi hakkındaki Kanunun 
10 ncu maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine 
dair 
Orman Kanunu 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla 
yapılacak orman emvali satışlarına ait Talimat
name 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin 
sureti tatbiki hakkında Talimatname 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının görecek
leri işlere dair Nizamnameye 2 maddenin ilâvesi 
hakkında 
Darphane ve Damga Basımevi Kanununun (Darp
hane mütedavil sermayesi) teşkiline mütedair 3 nci* 

? madde'si 



— 0/23 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
_ _ 

Kanun 

Kanun 

Kamın 

Kanun 

11 . 

27. 

1 
26. 

6; 

11. 
4. 

9, 

3. 

7. 

20. 

15. 

10. 

1. 

6. 

6. 

12. 

26. 

29. 

Tarihi 

, 1 

1 

. 4 
, 1 

7 

6 
6 

, 6 

6 

, 7 

5 

9 

6 

8 

5 

5 

1 . 

1 

5 . 

.1939 

.1927 

.1933 

. 1939 

.1931 

.1932 

.1932 

.1937 

.1938 

.1939 

.1940 

.1944 

.1949 

.1951 

. 1960 

. 1960 

.1961 

.1341 

.1926 

Numarası 

3558 

968 

2133 
3577 

Resmî Ol 

1838 

2005 
2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

4668 

5441 

5822 

7473 

7475 

222 

Diğer Kut 

549 

867 

Ö Z E T İ 

Devlete ait matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 4, 5 ve 7 nei maddeleri 
Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
Değişikliği 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 3, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Değişikliği 
Tıp Fakültesinden neşet edecek talebelerin mec
buri hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 neü 
maddeleri 
Maarif Vekâleti prevantoryum ve sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Maarif Vekâletine bağlı ertik okullar mütedavil 
sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
îlk öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 
Devlet Konservatuvan hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesi 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve ya
tılı talebe alınmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim 
Bakanlığına Devrine dair Kanun 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin 
sureti idaresi hakmdaki 867 sayılı Kanuna, ek Ka
nun 
Maarif Vekâleti tarafından 2 teknik okul açılması 
için muktazi kadroların tesisi ve gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

Ziraat müesseselerine sermaye vaz'ına dair Kanu
nun 3 ncü maddesi 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesse
selerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi 



o/u 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Talimatname 

Tarihi 

2.6.1930 

21. 7 .1931 

10. 6 .1938 
21. 6 .1934 

5. 7 .1934 

23 .12.1934 

Numarası 

1678 

1858 

2291 
2526 

2582 

2654 

» 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

Talimatname 
» 

B. K. K. 

11. 

28 

30. 

26. 

26. 
13. 
16. 

19. 

8. 

, 4 .1938 
1 

. 6 .1938 

12.1940 

7 .1943 

6 .1944 
6 .1949 
6 .1949 

1340 
6 .1936 

9 .1951 

3359 
V 

3526 

3959 

4466 

4604 
4759 
5434 
—. 

2/4858 

S/13642 

25. 2 .1955 4/4502 
22 . 4 .1955 — 

Ö Z E T İ 

Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 
Distopajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nei 
maddeleri 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtının muayene ve 
temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Merinos-koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumları üretilmesi hakkındaki Kanunun 
6 ncı maddesi 
Ziraat Vekilliği müesseselerince yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye il« 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad 
deleri 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi im
tiyazı ile tesisatının satınalmmasma dair Mukavele
nin tasdiki hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına müte
davil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 4 ve 
5 nei maddeleri . 
Türkiye Cumhuriyeti Rsfik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 vs 
5 nei maddeleri 
Mamak Gaz Maske Fabrikasının Millî Müdafaa Vt-
kâletine devri hakkında 
Türkiye Zirai Donatım Kurulu Kanunu 
îller Bankası Kanunu 
TüıMye Ctumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkındı 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Enstitüsünce umumi sıhhate taallûk etmi-
yen ve bir ücret mukabilinde yapılan muayene, 
tahlil ve tetkikler için hazırlanan tarife ile aşı, 
serum v« diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastaneler Talimatnamesi 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner 
sermaye muamelâtına ait Talimatname 



— 0/» 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelMerin 

dayanakları 
Nev'i 

TT^n^Tj 

» 

Talimatname 

Kanun 

» 

» 
» 
» 

Geçici Karnın 

» » 

Tarihi 

13. 5 ,1955 

18 . i . 1955 

3 . 8 . 1 9 5 5 

29 . 5 .1946 

11. 5 .1953 

10. 7 .1953 
10. 6 .1957 
16 .2 .1958 

14 . 7 .1960 

15 . 7 .1960 

Numarası 

6561 

5662 

9068 

4911 

6085 

6132 
7000 
7090 

19 

23 

Karar 

Kamın 

» 

17 . 8 .1960 

9 . 1 . 1 9 6 1 

12 . 1 .1961 

5/259 

" 209 

224 

Ö Z E T İ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri 
ile rehabilitasyon müesseselerine verilecek müteda
vil sermaye hakkında 
DDT Mütedavil Sermayesi Kanunu 

6562 sayılı D. D. I . mütedavil sermayesi Kanunu
nun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatname-
nin 6 ncı maddesi 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü sermaye
si hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
B ve D f ıkraları 
At Yarışları hakkındaki Kamunun 3 ncü maddesi 
At Yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna ek 
Karayollan yapımı için girişilecek gelecek yıllara 
sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihra
cına yetki verilmesi hakkında Kanun 

2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarım satış koo-
peraıtifleriyle tanım satış kooperatifleri birlikleri 
organlarının feshi hakkında Geçici Kanun 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin teşbilâtiyle 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanu
na ek Geçici Kanun 
Toprak 'Mahsulleri Ofisinin 1960 - 1961 kaımpejı-
yası için 250 milyon lira tahsisat hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım B>akanlığına bağlı sağlık 
kurumlan ile esenlendirme (Rehabilitasyon) tesis
lerine verilecek döner sermaye hakkında Kanun 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında 
Kanun 

İktisadi Devlet Teşekkülleri h&rlan 

Kanun 
» 

Radyo Gelirleri 

9 . 6 . 1 9 3 7 3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nei maddeleri 
84. 5 .1949 5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak-

kındaki Kanunun 27 nci maddesi 

Kanun 

Mülî Piyango Geliri 

5 .7 .1939 3670 Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 

23. 5 .1951 5772 Değişikliği 



C/26 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelMerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

YEDİNCİ KISIM 

GENEL KURUMLAR VE ŞİRKETLER GELİRLERİNDEN DEVLET PAYI 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolıtnan her 
türlü imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ıııüta-
allik mukarreratm varidata mütaâllik hükümleri 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Kanun 

Kararname 

Mükerrer Sigorta Sandığından alman 

25 . •(). 1927 1160 Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 
maddeleri 

27. 6 .1929 — Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
11 . 10 . 1954 4/3689 Mükerrer sigorta inli işarının ;"> sene müddetle Mİ IH 

Reasürans Türk Anonim Şirketince işletiluuosi halk
la nda 

Kaaıua 

Musul Petrollerinden alınan 

7 . 6 .1926 911 Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - İrak ve 
İngiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak 
Petrol şirketlerinden % 10 Hazine hissesi 

Kanun 13 . .5 .1955 

Petrol şirketlerinden alınan 

6558 6326 sayılı Petrol Kanununun Bâzı Maddelerinin 
Tadili ve Bâzı Maddelerine Fıkralar İlâvesi hak
kındaki Kanunun devlet hakkına dair 56 ve 69 
neu maddeleri 

13 . 5 .1955 6558 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
daki Kanunun devlet hissesine dair 78 nei mad
desi 

A 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

SEKÎZtNCÎ KISIM 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 

Kanun 1 . 9 . 1 9 4 7 5123 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümeti arasında 12 
Tenimiz 1947 tarihli Ankara'da imzalanan (Tür
kiye'ye yapılacak yardım) hakkında Anlaşmanın 
onanmağına dair 

» 8 . 7 - . 1948 5253 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik 
İş Birliği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati 
edilen mektupların onanması hakkında Kanun 

> 8 . 7 . 1 9 4 8 5252 Türkiye, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, 
izlanda, Lüksemburg, Norveç, isveç, Holânda, ital
ya, Portekiz, Birleşik Kıratlık, isviçre Hükümetleri 
ve Almanya'nın, Fransa ve Birleşik Kıratlık ve A. 
B. D. işgali altındaki mmtakalar başkumandanları 
arasında imzalanan Avrupa Eikonomik iş Birliği 
Sözleşmesi ile eklerinin onanmasına dair 

» 24 .12 .1948 5282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - Import Bankası arasmda 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 

» 25.. 3 .1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 

» 16 . 6 . 1949 5435 Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dair Kanun 

» 1 . 3 . 1 9 5 4 5582 Marshall Plânı «Avrupa Kalkınma Programı* 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 
Kanun 

» 29 . 6 .1951 5801 T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler ftıda Tarım 
Teşkilâttı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankası arasında Akdeniz mıntakası 
hükümetlerine bâzı teknik yardımlar temini antaş-
ımasının onanmasına dair 

I t 



0/28 —• 
başka gelirlerin 

arı 

Tarihi 

11.1951 

11.1951 

6 .1952 

7 .1953 

Numarası 

5852 

5853 

5977 

618S 

12 
1 

2 
3 

. 1953 

.1954 

.1954 

. 1954 

6200 
6237 

6245 
6351 

3 .1954 6352 

3 .1954 

3 .1954 

3 .1954 

6353 

6370 

6371 

3 .1954 6377 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri adına hareket eden Expor,t - tm-
port Bankası arasında akdedilen 36 milyon dolar
lık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan Ekonomik İş Birliği 
Anlaşmasını değiştiren Protokolün onanmasına 
dair Kanun 
Seyhan Barajının finansmanı içjn Milletlerarası 
imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş
ma ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
Bina yapımımı teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kında 
Serbest Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 
Limanlar inşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad 
desinin 3 ncü fıkrası 
Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 
T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümeti arasında 
nıünaikiıt 4 . 7 .1948 tarihli muaddel Ekonomik ve 
îş Birliği Anlaşmasını tadil eden Anlaşmanın tas
dikine dair 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Amerika Bir
leşik Devletleri Müşterek Güvenlik idaresi» na
mına hareket eden «Export - Import Bank Of 
Washington» arasında imzalanan (11,2) milyon do
larlık Kredi Anlaşması ve Ekinin onanması hakkın
da Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında imzalanan iktisadi iş Birliği An
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 
tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında münakit muaddel Eko
nomik iş Birliği Anlaşmasını tadil eden 7 Ocak 
1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların büt
çe ve hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikına dair Kanun 
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 

4 4 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Karar 

Kanun 

Tebliğ 

Karar 

25. 4 .1954 4/2927 • Off-Chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüs
trisine verilen sâf ispirtoların satış maliyetin* •&«-
neeek Tekel Resmi haManda t 

1 .9 .1956 6849 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Üe Amsrik» Bir
leşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına 
hareket eden «Export - împort Bank of Washing
ton» arasında imzalanan 20 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

5 .12 .1956 6860 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa'da&i 
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Kumandanları arasın
da, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâ
hına tâbi bulunan müttefik karargâhların Türkiye 
ülkesinde tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak 
hususi şeraite mütedair Anlaşma ve Ekinin tasdiki 
hakkında. 

28.12.1956 6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaş
masının Muvakkat Tatbik Protokolünün tasdiki
ne dair Kanun 

14. 6 .1957 7005 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birle
şik Devletleri namına hareket eden «Export - îm
port Bank Of Washington» arasında 20 Mart 1956 
tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi An* 
laşması ve Ekinin tasdiki hakkında Kanun 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayı* 
siyle alınacak Hazine hissesi hakkında Kanun 
Bir kısım ithal eşyasından alınmakta olan Ha
zine hissesinin kaldırılması hakkında Kantin 
Sivil müdafaa fonu Nizamnamesi 

Futbol maçlarında müşterek bahisler tertibi hak
kında Kanun 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısîyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri namma hareket eden «Ezport * 
îımport Bank Of Washington» arasında 28 Haziran 
1957 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasına ve bu mevzuda teati edilen mek
tupların tasdiki hakkında Kanun 

14 .7 .1959 42 Türk parasını koruma hakkındaki 14 sayılı Karâ
ra mütaallik tebliğ 

14 . 8 .1959 4/12039 1966 - 1957 seneler mahsulü olup tüccar elinde 
bulunan tütünlerin talep ve arzu üzerine inhisar
lar Umum Müdürlüğünce mubayaası re bü4h*r* 
ihracı hakkında 

» 

» 

H, V. K. 

Kanun 

» 

» 

28. 

28. 

5. 

9. 

25. 

3. 

2 

12 

5 

5 

5 

6 

.1957 

.1958 

.1959 

.1959 

.1959 

.1959 

6933 

7179 

11410 

7258 

7269 

7318 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

K. H. kararı 21 . 8 .1959 

80 . 4 . 1960 

Numarası 

K/1288 

H. V. kararı 

Karar 

» 

5 . 9 . 1959 

9. 4 .1960 

12. 4 . 1960 

4/10716 

4/12908 

1274 

4/12846 

Kanun. 

Geçici 
Karar 

Tebliğ 

Kanun 

Karar 

Kanun 

» 

Kanun 

-

9. 

6. 
15 . 

30. 

8. 

15. 

19. 

20. 

.5 

7 
8 

7 

8 

8 

8 

8 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

7479 

11 
5/236 

63 

44 

5/239 

65 

6(> 

Karar 
Kanun 

Kararname 

9. 9 . 1960 
10 . 9 . 1960 

1.2 . 9 . 1960 

5/309 
79 

5/316 

Ö Z E T İ 

K/1191 sayılı Kararın meriyetten kaldırılmasiy-
le 5383 sayılı Kanunun 126 neı maddesi hüküm
lerine göre yapılması gereken tasfiye yolunun açıl
mış olması hakkında Karar 
Bâzı maddelerin Hazine hisselerinden istisna edil
mesi hakkında Kararname 
Türk parasının kıymetini koruma hakkmdakşi 14 
sayılı Karara ek karar 
Millî Korunma Kanununun 27 ve 29 ncu maddele
rine müsteniden kararlaştırılan hususlar 
Türk parası kıymetini koruma hakmda 14 sayılı Ka
rara ek karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı 
ek Kararla tesbit olunan 150 milyon liralık kredi 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar 
devam olunacağı hakkında 
Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eşyanın 
ithal vergi ve resimlerinden ve belediye hissesinden 
muai'en ithali hakkında Kanun 
Hürriyet istikrazı hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı 
Karara ek karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı 
Karara mütaallik 
Hazine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eski ala
cak ve borçların karşılıklı olarak ibrasına dair 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 16 sayılı 
Karar 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni 
döviz fiyatları ile ilgili muamelelerin tasfiyesine 
dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 19 . 4 . 1960 tarihinde imzala
nan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında 
Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında ek Karar 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma 
teşkilât sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve 
bâzı hükümler ihdasına dair Kanun 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 
sayılı Karara istinaden kambiyo karşılık fonu tas
fiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkın
da 



— C/31 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Karar 

» 

Kanını 

Karar 

» 

Tarihi 

16 . 9 . 1960 

16 . 9 . 1960 

1 6 . 9 . 1960 

2 1 . 9 . 1960 

2 1 . 9 . 1960 

Numarası 

5/324 

5/322 

79 

5/362 

5/362 

Kanım 25 . 6 .1958 

24 . 12 . 1958 

6 . 12 . 1960 

22 .12 . 1960 

27 . 12 . 1960 

12 . 1 . 1961 

7156 

7179 

154 

170 

185 

Ö Z E T İ 

Türk parası kıymetini koruma hakkında ek karar 
1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişti
rilen birinci maddesi hakkında 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadil
lerinin tatbikten kaldırılması hakkında 
Millî Korunma suçlarının affına dair geçici kanu
nun 1 nci maddesi 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı 
Karara ek karar 
2 . 4 . 1960 tarih ve 4/12846 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe giren Kararın 1 nci maddesin
de yazılı kredi limitin 150 milyon lira artırıldığı 
hakkında 
6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletler
arası Kalay Anlaşmasının 4 ncü maddesinin Millet
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan 
vergi muafiyet i ne mütaalliık 22 nci fıkrasının kaldı
rılarak yerine 2 fıkra ilâvesi hakkındaki mezkûr 
konsey kararının tasdikine dair Kanun 
Bir kısım ithal eşyasından alınmalrta olan Hazine 
hissesinin kaldırılması hakkında 
Hazinenin ve iktisadi Devlet teşebbüslerinin bir kı
sım harçları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet 
olunanlardan meşru suretle edindiklerini ispat ede
medikleri malların devri hakkında Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait 
altınlardan bir kısmının T. C. Merkez Bankasına 
satılmasına dair Kanun 
Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bono 
lan ihracı hakkında Kanun 

Katımı 

Belli giderler karşılığı gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından altnan 

11 . 6 . 1930 

2 . 
27. 
18. 
10. 

24. 

5 
4 
5 

.8 

5 

.1949 
. 1949 
. 1953 
. 1951 

. 1957 

1715 

5377] 
6542}. 
6571J 

5842 

6978 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer mad
deleri 

b)k ve değişikliği 

Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 17, 19 ve 36 nci maddeleri 
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Ka
nununun 37 nci maddesinin tadili hakkında Kanun 



— o/m 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

N«v-'i Tarihi Numarası Ö Z 1 T I 

Kanun 

B) ŞirketUrdm ve mütaahMtlerden teftiş mukabili alınan 

27 . 5 .1939 3614 Tiearet Vekâleti Teşkilât Kanununun 1§ nou 
maddesi 

Kanun 26 . 5 .1927 

C) Teberruat 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 

Kanun 

Kıymetli Kâğıtlar 

2 . 4 . 1 9 5 8 7110 Bağdad Paktı Müşterek Projelerine Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından hibe şeklinde yapılan 
(12 670 000) dolarlık yardımla ilgili anlaşmaların 
kabul ve tasdiki hakkında Kanun 

26 . 5 .1926 859 tpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 

11. 4 .1938 3356 Kira kontratörleriyle ferağ ve intikal ilmühaber
lerinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mu
kabilinde satılması hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 

5 .7 .1939 3686 Evlenme kâğıtları ve nüfus kütüklerine tescilleri 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

Eski alacaklar 

A) Tavizattan istirdat 
Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyeyi ziraat kanunları re 
diğer hususi kanunlar mucibine* - tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 
— — Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mün-

kazi olmuş bulunan kanun ve nizamnamelerin 
mer'i bulundukları senelerde tahakkuk etmiş veya 
bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, hare, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezalan 
bakayası 



— C/33 -r 
Vergilenin, resimlerin v.e başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö 2 E T î 

Cezalar 

A) Para cezalan 
— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 

ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezalan 
— • — — Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 

ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazam
mun eden hükümleri 

Çeşitli gelirler 
Kanun 29.11.1336 66 İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 

mütaallik 9 ncu maddesi 
» 18. 3 .1926 788 Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
> 26. 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 

maddeleri 
» 25. 6 .1927 1149 Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak

kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
» 24. 5 .1928 1338 Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Ka

nunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
» 24. 5 .1928 1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 

kaydına -dair olan Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
» 4 . 4 . 1 9 2 9 1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 

maddesi 
> 16. 5 .1929 1447 Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın

daki Kanunun 54 ncü maddesi 
» 7 . 1 . 1 9 3 2 1918 Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanu

nun 60 nci maddesi 
* 17. 1 .1940 3777 Bu kanunu tadil eden kanunun 22 nci maddesi 
» ' 12. 6 .1933 2308 Şirketlerin müruruzamana uğrıyan kupon, tahvi

lât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 

> 2 . 6 .1934 2490 Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 

» 30 . 6 .1934 2548 Ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı 
olarak alınacak hare ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nei ve 
değişik 2 ve 3 ncü ve 5 nci maddeleri 

» 27.12.1939 3757 Değişikliği 
» 10. 6 .1935 2777 Siyasal Bilgiler Okulu hakkında Kanun 

öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun 

27, 
10. 
10. 

. 12.1939 
6 .1935 
2 .1937 

3757 
2777 
3122 



0/34 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Talimatname 

Kanun 

» 
» 

Tarihi 

— 

21. 3 .1938 

5 . 5 . 1937 
28 . 6 .1938 

Numarası 

- — 

3340 

3167 
3520 

Ö Z E T İ 

Kanun 

Karar 

Kanun 

15. 7 .1953 

2 . 5 . 1952 

10. 7 .1940 

23 . 9 .1928 

4 . 7 . 1 9 4 1 

1 . 7 . 1941 

15 . 1 .1948 

8 . 7 . 1 9 4 8 

6152 
5922 

3894 

4094 

4095 

4386 

5256 

14 . 7 .1950 

28 . 2 .1951 

5676 

5750 

1 6 . 4 . 1 9 5 2 5917 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İşletme, İktisadi ve Muhasebe Enstitüsü Talimat
namesinin 1.6 ncı maddesi 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan 
alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Kara avcılığı Kanunu * 
Terbiyevi mahiyeti haiz filimlerin milletlerarasında 
intişarını kolaylaştırmak için 11 Birinciteşrin 1933 
tarihinde Cenevre'de akdolunan beynelmilel muka
veleye iltihaka dair 
Değişik .1 nci maddesi 

3803 sayüı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
Kanun 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 neu 
maddesi 
Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
nıesi hakkında 
Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı ha
ricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi hakkın
da 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Maliye Vekâleti ile Türkiye Cumhuriyet Mer 
kez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde akde
dilen Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin 
Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkında 
Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Mar-
shall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin edi
len yardımlar karşılığı Türk liralarından Bütçe
ye taallûku gerekenlerin Bütçe hesaplarına intikal 
şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Gayrimenkule Tecavüzün Def i hakikmdaki Ka
nunun 6 ncı maddesi 



C/35 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 2. 7 .1953 

3 . 7 . 1953 

10. 3 .1955 

20. 5 .1955 

20 . 5 ,1955 

21. 5 .1955 

26 .12 -1955 

6095 Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 
ncü maddesi 

6114 Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası Ça
lışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasın
da Teknik Yardım teminine mütedair Esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkındaki Kanun 
(Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası) 

6375 Kuzey - Atlantik Anlaşmasına taraf devletler ara
sında kuvvetlerin statüsüne dair Sözleşmenin ve 
Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin iş
bu Sözleşme metninin tadiline dair 4 . 4 . 1952 ta
rihli Kamın ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 
1952 tarihli Kararının ve Kuzey Atlantik Anlaş
ması teşkilâtının millî temsilcilerinin ve milletler
arası personelin Statüsüne dair Sözleşmenin ve 
Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin 
işbu Sözleşmenin tadiline mütedair 4 Nisan 1952 
tarihli Kararın ve Kuzey - Atlantik Anlaşması mu
cibince kurulmuş Milletlerarası askerî karargâhla
rın Statüsüne dair Protokolün kabulüne dair Kanun 

6572 Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun Bâzı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bâzı Hükümler 
Eklenmesi ve Göçmenlerle Nakledilenlere ve Muh
taç Çiftçilere Tohumluk ve Yemeklik Dağıtılmam 
hakkındaki 3245 sayılı Kanunun 5 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi 

661ü Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurları
nın Diplomatik Statüsüne mütedair Protokolün tas
dikine dair Kanun 

6625 Türkiye Hükümeti ile A. B. D. arasında 12 . 7 . 
1947 tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye 
yapılacak yardım hakkında Anlaşma) mn onanma
sına dair 1 . 9 . 1947 tarih ve 5123 numaralı Kanu
nun 2 nci maddesine 1 fıkra ile ayrıca geçici bir 
madde eklenmesine ait Kanun 

6632 Londra'da imzalanan Milletlerarası Kalay Anlaş
masının tasdiki hakkında Kanun 



— 0/36 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 

14. 6 .1941 

Numarası 

2/15799 

10. 9 .1957 7050 

Kanun 

Kanun 

» 
Tebliğ 

Karar 

Kanun 

» 

14. 

3. 

27. 
12. 

16. 

17. 

1. 

8 

4 

5 
1 

1 

1 

4 

.1958 

.1959 

.1959 

. 1960 

. 1960 

.1940 

.1940 

7163 

7256 

7307 
— 

4/12609 

3828 

3792 

26 .12.1960 

26 .12.1960 

27 .12.1960 

179 

180 

184 

Ö Z E T İ 

Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikine dair 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden mec
buri hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alına
cak tazminata dair hükümler 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yugoslav
ya'da devletleştirilen Türk mal, hak ve menfaat
lerinin tazminine mütaallik Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Kanun 
Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
teşkilât Kanunu 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli 
hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
5 . 8 . 1959 tarih ve K/1234 sayılı Kararın 2 nci 
maddesine müsteniden otomobil ve benzeri vasıta
lardan alınan prim miktarlarının değiştirilmesi 
Çatalca ikazasıııdaiki Oünyüt madeninin işletilmesini 
S. A. S. Limitet Ortaklığına 45 yi] müddetle veril
mesi ve % 1 Devlet hakkı alınmasına dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuluna alınmasına dair 
Havai münakalât'ta kullanılan nıatrükat ve yağla
rın resimlerinden muaf tutulması hakkında Lon
dra'da imza edilen mukavelenin tasdikine ak Ka
nun 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sına dair Kanun 
42 sayılı Kanun gereğince emekli olan subaylara 
mesken yaptırılması hakkında Kanun 
Millî Korunma suçlarının affına Millî Korunma 
-teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve 
bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek 
Kanun 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harclan ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Kanun 24.12.1937 3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki Kanunun 1 nei maddesi 
60 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
Değişikliği 

24. 

19. 

2. 

12.1937 

2 • 1947 

5 .1955 

3290 

5015 

6548 



0/37 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
_ _ .. Tarihi 1 

25 .11.1960 

7.6.1949 
18. 7 .1951 

28. 2 .1957 
10 . 1 .1961 
28 . 2 .1956 

Numarası 

141 

5432 
5815] 
6095). 
6935J 
213 

6685 

Ö Z E T İ 

3. 

21 . 
10. 

2. 

21. 

30. 

29. 
11. 

12. 
5. 

7 

n 
İ 

3 

7 

5 

1 

6 
7 

9 
9 

.1951 

1953 
.1954 

.1954 

.1955 

.1956 

.1956 

. 1956 

.1956 

.1956 

5798 

6183 
6367 

6426 

6623 

6652 

6764 
6797 

6804 
6820 

2 . 4 . 1 9 5 6 

21.4.1951 7265 

27 Mayıs inkılâbı dolayısiyle 100 milyon liralık ma
denî hâtıra para bastırılması hakkında Kanun 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 

Değişikliği 

Vergi Usul Kanunu 
6/7 Eylül hâdiselerinde zarar görenlere yapılacak 
yardımların vergi muafiyeti ve bu zararlar dolayı
siyle 5432 sayılı Kanunun 260, 299 ncu maddeleri
nin tatbikatı hakkında Kanun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz
ların Gümrük Eesmi ile diğer vergi ve resimler
den muaflığı hakkında 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında 
Birleşmiş Milletler Milletlerarası Çocuklara Âdi 
Yardım Fonu ile Akdedilen Anlaşmanın tasdikine 
dair Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Vergi Mu
afiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
vergi muafiyetine mütaallik 19 ncu maddesi 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında Kanunun hare 
ve resim muaflığı hakkında 6 ncı maddesi 
50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanuri 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkında 
İç istikraz akdi hakkında 
16 Haziran 1948 tarihinde Cenevre'de imzalanmış 
olan «Turizme, ticari karayolları taşıtlarına ve ka
rayolu ile Milletlerarası eşya nakliyatına mütaal
lik Milletlerarası Gümrük Sözleşme projelerinin 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Pro
tokol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük 
Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü ve ekleri
ne» iltihakımız hakkında Kanun 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki 6622 sayılı 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 
21 nci maddesi 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 



0/38 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

» 

Karar 

Tarihi 

21. 4. 1951 

13. 6 .1959 

18.11.1959 

18 . 11.1959 

10.12 .1959 

Numarası 

7268 

2217 

7377 

7378 

4/12517 

Kanun 

24. 8 .1960 

24. 8 .1960 

1 .9 .1960 

1. 9 .1960 

5/276" 

5/277 

74 

72 

$ 

» 

» 

> 

» 

aramame 

7 . 9 . 1 9 6 0 

4.10.1960 

12.10 .1960 

2£.10.1960 

4.11.1960 

17 .11.1960 

770 

93 

100 

112 

123 

5/5434 

Ö Z E T İ 

1706 sayılı Jandarma Kanununa 3 madde eklen
mesine dair Kanun 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülmiyen 
bâzı alacakların terkini ve affı hakkında 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mü-
taallik Umumi Anlaşma ile buna ek Protokolün tas
diki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mü-
taallik Umumi Anlaşmaya ek İkinci Protokolüm tas
diki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline 
elverişli maddelerin 60 yıl müddetle işletilmesinin 
tzmir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesi ve 
% 1 Devlet hakkı alınmasına dair 
Akar yakıt fonuna 4 milyon liranın Migros T. A. 
Ş. ye iştirak sermayesi olarak tahsisi hakkında 
Migros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Ba
kanlığınca kabulü tarihindeki zarar ve kredileri bâ
zılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi 
hakkında 
7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara da
ir Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bu
lunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş olan inşaat, 
tesisat ve her türlü işler ve satmalına hakkın
da Kanun 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere 
Hükümete yetki verilmesine dair Kanun 
Yatırımlar (Holding) A. Ş. ne bâzı istisna ve muaf
lıklar verilmesine dair Kanunun 3 ncü maddesinin 
tadili hakkında 
Hazineye yardım maksadiyle ve bağışlariyle gelmiş 
ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden mua-
fen ithali hakkında 
Hürriyet istikrazları hakkındaki 11 numaralı Ka
nunun 8 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair 
Köylü çiftçilerin Z. Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan vâdesi geçmiş borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında 
Umuma açılmış olan müzelerle ören yerlerini ve 
millî sarayları ziyaret edenlerden alınacak ücretler 
hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kanun 

21. 6 .1927 

5 . 6 . 1944 
18. 5 .1929 

29 . 4 .1933 

31. 5 .1933 

27 .12 .1937 

Nâzım Varidat 

1118 Oyun Kâğıdı ve İnhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi mueibince Hilâliahmer Cemiyetine ait 
hisse 

4484 
1454 

2159 

2256 

3293 

î. V. H. Kararı 
Kanun 

8.1.1940 
25. 5 .1938 

2/12627 
3398 

11. 

1. 
11. 

10. 

15. 
11. 

24. 

, 8 

, 7 
2 

9 

9 
9 

3 

.1941 

.1948 

.1957 

.1957 

.1957 

. 1957 

, 1958 

4109 

6237 
5539 

7045 

6969 
7045 

7106 

Değişikliği 
Bilâvasıta vergilerden munzam şekillerinin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 tei 
maddesi 

1 Haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1943 tarihli 
Kanuna ek Kanun 

Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

Bu kanuna müstenit Kararname 

Devlet Demiryolları bir kısım işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden münbais Gümrük Resmi ile diğer vergilerin 
mahsubuna dair Kanunun 2 nci maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara, yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 

Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 

Belediye Gelirleri Kanununun 6 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek Kanun 

T. C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında münakit 15 Ağustos 1953 tarihli Ticaret 
vo Tediye Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 
tarihinde Kahire'de teati edilen mektupların tas
diki hakkında Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T I 

Eski alacaklar 

A) Tâvizattan istirdat 
Tâvizen verilecek mebaliğden istirdat, (muhtelif se
nelerde muvazene ve takviyei ziraat (kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan 
mebaliğden istirdat 
B) Kaldırılmış vergi artıkları 
Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mun-
t-azi. olmuş kanun ve nizam namelerin mer'i bulun
dukları neneleri tahakkuk etmiş veya bu kanun ve 
nizamnamelere tevfikan yeniden tahakkuk edecek 
olan her nevi vergi, resim, ücret ve iltizam bedel
leri ve Eam cezaları bakiyesi 

Cezalar 

A) Para cezaları 
Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınımıasına tazaımmıun öden hükümleri. 
B) Zam cezaları 
Umuımi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını ta^amsmun 
eden hükümleri 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gere
ğince Devlet namına okut ulan talebelerden mecburî 
hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alınacak taz
minata mütedair hükümler. 



C - Cetveli 
(II) 

Bütçe Kaaıunu : Madde — 7 

[Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasiyle) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Ney'i 

Niaamname 

Kanun 

Kanunu muvakkat 

Mukavelename 

Kanun 

» 

» 

» 

Talimatii a m e 
Kanun 

> 
» 

Tarihi 

26. 

30. 

13. 

18. 

29. 

15. 

15. 

2 . 

6. 

6. 
26. 

1925 ve 

3 . 1322 

11 .1330 

9 .1331 

5 .1336 

11.1336 

4 .133* 

4 .1339 

2 .1340 

1340 
4 .1840 

4 . 1340 
1 .1341 

Numarası 

daha ewe! 

_ . 

_ 

. . . „ 

_._ 

66 

21G 

333 

405 

___ 
466 

467 
549 

O Z K T 1 

Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mah
sus şifalı sıcak ve soğuk maden sulan ile kaplıca
lar hakkındaki hükümleri 
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında
ki Kanunun 3 ve 5 ııci maddeleri 
Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrûkesi hakkında 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin 
resme mütaallik hükümleri 
fstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 
mütaallik 9 ncu maddesi 
Merakibi Bahriyeden Alınacak Küsuru hakkında 
Kanun 
13 Eylül 1331 tarihli Kanunu Muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkati
ni tadil eden Kanunun 2 nei maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkında
ki Kanunun ek ve değişikliği 

» » » » 
Ziraat Müesseselerine Sabit Sermaye Vaz'ına dair 
Kanunun 3 neti maddesi 

Kanım 
» 

14. 1 .1926 
17 . 2 .1926 

22. 2 .1926 

18. 3 .1026 

1926 yılına ait mevzuat 

716 Borçlanma. Kanununun 1, 2, 4, 6 ve 7 ne i maddeleri 
743 Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede

cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
748 Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Va

kıflardan bâzı Müesseselerle Belediyelere Satıla
cak Arazi ve Arsalar hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesi 

788 Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 



0/43 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 
> 

> 

Kanun 

Tarihi 

1.4.1926 
26 . 5 .1926 

29 . 5 .1926 

7 .6 .1926 

Numarası 

797 
859 

867 

911 

8 . 6 . 1926 

10. 6 .1926 

917 

927 

Ö Z E T İ 

Veraset ve intikal Vergisi Kanunu 
ipek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muaye
ne ve Satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu mad
desi 
Ziraat Vekâletine Merbut Bâzı Mektep ve Mües
seselerin Sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 
ncü maddesi 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - Irak -
ingiltere hükümetleri arasında akdedilen Muka* 
velenamenin 14 ncü maddesine müsteniden Irak 
Petrol şirketlerinden alınan % 10 Hazine hissesi 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde açılan 
hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak et
tiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların Gümrük Resminden muafi
yetine dair 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının istismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanunun 5 nei mad
desi 

Kanun 

1927 yılma ait mevzuat 

27 . 1 .1927 

9 .5 .1927 1020 

Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı 
ve yemekli vagonların Gümrük Resminden muafi
yetine dair 8 Haziran 1926 tarihli Kanuna müzey-
vel 

Kanun 
» 

26 . 5 .1927 
26 . 5 ,1927 

16. 6 .1927 

21 . 6 .1927 

21. 6 .1927 

23 . 6 .1937 

1050 
1050 

1080 

1118 

1118 

1140 

Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 
maddeleri 
Menafii Umumiyeye Hadim Müessesattan Hususi 
Binası Olmıyanlara Birer Bina Satılmasına dair 
Kanun 
Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun değişik 
2 nci maddesiyle 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
Oyun kâğıdı inhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince Hilâliahmere ayrılan hisse 
Ihtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî boru
ların Gümrük Resminden muafiyeti hakkındaki 16 
Nisan 1339 tarihli Kanuna müzeyyel Kanujn 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

25. 6 .1927 

25 . 6 .1927 

Numarası 

1149 

Ö Z E T İ 

Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak
kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 

1160 Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 
neü maddeleri 

1828 yılına ait mevzuat 
KTftTmıa 

» 

> 

Kanun 

Karar 

Kanun 

3. 

17. 

23. 
24. 

24. 

23. 

31. 

5 

5 

5 
5 

5 

9 

12 

.1928 

.1928 

.1928 

.1928 

.1928 

. 1928 

. 1928 

1234 

1266 

1324 
1338 

1349 

— 

1375 

Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 8 
ve 68 nci maddeleri 
İslahı Hayvanat Kanununun 28 nui maddesinin 
tadili hakkında 
Damga Resmi Kanunu 
Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanu
nun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali Metruke Hesabı Carilerinin Bütçeye îrat 
Kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Anadolu, Mersin - Tarsus, Adana Demiryolları 
ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'te Şark Demir
yolları Bankası Arasında Münakit 4 Kıta îtilâf-
namenin ve Merbutatmın Tasdiki hakkındaki Ka
nun 

Kanun 

Kararname 

1929 yılına ait mevzuat 

1412 Usulü Kanununun 310 ncu 4 . 4 . 1 9 2 9 . 1412 Ceza Muhakemeleri 
maddesi 

16 . 5 .1929 1447 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 

18. 5 .1929 1454 Bilâvasıta Vergilere Munzam Kesirlerin Tevhit 
ve Nispetlerinin Tadiline dair Kanun 

27 . 6 .1929 — Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkmda 
14.12.1929 1541 Damga Resmi Kanununun ek ve değişiklikleri 

1930 yılına ait mevzuat 

Kanun 
» 

24. 
31. 

2. 

1. 

5 
5 

6 

6 

. 1930 

.1930 

.1930 

. 1930 

1641 
1671 

1678 

1690 

Tohumlukların Gümrük Resminden istisnasına dair 
Türkiye Hükümeti île îsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 
Ziraat Mektep ve Müesseselerinin Sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında 
Münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin Tas
diki hakkında 
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Yergilerin, resimlerin ve-başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

7 . 6 . 1 9 3 0 

11. 6 .1930 

23. 

26. 

4. 
6. 

21. 

3 

3 

7 
7 

7 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

1775 

1794 

1836 
1838 

1858 

1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahe
desinin tasdiki hakkında 

1715 T. C. Merkez Bankası Kanununun Hükümet hisse
sine mütaallik 88 ve diğer maddeleri 

1931 yılına ait mevzuat 

Hayvan Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun «k 
ve değişikliğimin 4 ncü maddesi 
Maadin Nizamnamesinin değişik 50 nci maddesinin 
sıcak ve soğuk maden sularına dair hükümleri 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişikliği 
Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mek
tep pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2, 
3, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Distofajin Tahsisatının Mütedavil Sermaye Ola
rak Kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 

1932 yılına ait mevzuat 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

T. B. M. M. K. 

7. 
7. 

7. 

2. 

4. 

11. 

30. 

1 
1 

4 

5 

6 

6 

6 

.1932 

.1932, 

.1932 

.1932 

.19&2 

.1932 

.1932 

1918 
1918 

1943 

1951 

2000 

2005 

721 

Kanun 
» 

Kaçakçılığın Meni \:e Takibi hakkında Kanun 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunun 
60 nci maddesi 
Mazbut Emlâk, Yurtluk, Ocaklık Maaşı Muka
bili Verilecek Emlâk ve Arazi hakkmdaki Kanu
nun 1 nci maddesi 
Bu kanunun «Darphane mütedavil sermayesi» 
teşkiline mütedair 3 ncü maddesi 
Tıp Fakültesinden Neşet Edecek Talebelerin Mec
buri Hizmetleri hakkmdaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 
Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek Mek
tep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği 
Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

1 
29 

1933 
1933 

27 . 5 .1933 

28. 5 .1933 

1933 yılına ait mevzuat 

2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
2159 İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci 

maddesi 
2226 İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular idare

si) teşkilâtı hakkında Kanun 
2237 Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve 

Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Kanun 

Tarihi 

31. 5 .1933 

12. 6 .1933 

10. 6 AV33 
12. 6 .1933 

28 . 11 . 1933 

Numarası 

2256 

2268 

2391 
2308 

2376 

Ö Z E T İ 

1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarifesi Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 ta
rihli Kanuna ek Kanun 
Umumi ihtiyaç için hariçten getirilecek madenî su 
boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Bes
ini alınmamasına dair 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Şirketlerin Müruruzamana Uğrayan Kupon, Tah
vilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye inti
kali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı
calar tesisatı hakkındaki 10 Haziran 1926 tarih ve 
927 numaralı Kanuna müzeyel Kanun 

1034 yılına ait mevzuat 

l V. H. Karon 
Kanun 

9.1.1934 
3 . 5 . 1934 

2/20 
2424 

28. 
28. 

28. 
28. 

2. 
•w . 

2. 

4. 

21. 

30. 

5 
5 

5 
5 

6 
6 

6 

6 

6 

6 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

.1934 

. 1934 

.1934 

. 1934 

.1934 

2455 
2456 

2459 
2460 

2490 
2490 

2490 

2499 

2526 

2548 

5 .7 .1934 

23 .12 .1934 

2582 

2647 

Maden kömürleri hakkında 
30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi 
otomobil arabalarının tâbi olacakları malî mükelle
fiyet hakkındaki Mukavelenamenin tasdikine dair 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu llsakı hakkında Kanun 
Tayyare Resmi Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında 
nkit ve imza edilen Ticaret itilâf namesinin tas
diki hakkında 
Nebat ve „ Hayvanlarla Mahsulâtının Muayene ve 
Temizleme işleri için Kurulacak Fennî Müessese
ler hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Ceza Evleri ile Mahkeme Binaları inşaatı Karşılı
ğı Olarak Alınacak Hare ve Mahkûmlara ödet
tirilecek Yiyecek Bedelleri hakkındaki Kanunun 1 
nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edil
miş Pamuk Tohumları Üretilmesi hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Ner'i 

Kamun 

Tarihi 

23 .12 .1934 

23 .12 .1934 

Numarası 

3654 

2672 

Ö Z E T İ 

Ziraat Vekâleti Müesseselerinee Yetiştirilen Üret
me Vasıtalarının Satılması ve İşler Sermaye ile 
İdaresi hakkındaki Kanunun .1, 7 ve 9 ncu mad
deleri 
Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu llsakı hakkındaki Kanunun değişikliği 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

3 . 6 . 1 9 3 5 

10 
14 

1935 
1935 

193ö yılına ait mevzuat 

2756 

13 .12 . 1935 

?,5 .12 . 1935 

2777 
2809 

5 . 12 .1935 2/3642 

2864 

2877 

2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin 1 numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanu
nun 1 nci maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahrirî Nizamnamesinin 25 
nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Turist Gemilerinden Alman Resimlerden Bâzıla
rının İndirilmesi hakkında Kanun 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 

1936 yılına ait mevzuat 

Kanun 
Talimatname 

Kanun 

20. 
19. 

11. 

1 .1936 
6 .1936 

12.1936 

2897 
2/4858 

3078 

Hayvanlar Vergisi Kanunu 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında. 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

• » 

Kanun 
10. 2 2 .1937 

5 . 5 . 1937 
9.6.1937 
9.6.1937 

3122 
3.167 
3222 
3224 

T. B. M. M. K. 

24 . 12 .1937 

27.12.1937 

29 . 12 .1937 

1937 yılma ait mevzuat 

Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanun 
Kara avcılığı Kanunu 
Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
Maarif Vekâleti Prevantoryum ve Sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edil
mesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Sınai Müesseselerle Sigorta Şirketlerinde Kul
lanılan Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mü
tehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

3290 

O Si) O 

1023 



— 0/48 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1938 yılına ait mevzuat 

Kanun 28 . 3 .1938 

2 1 . 3 .193Ö 

23 . 3 .1938 
1 1 . 4 .1938 

3339 

3340 

3343 
3356 

» 

t. V. H. Kararı 
Kanun 

11 . 4 . 1938 

30 . 4 . 1938 
25 . 5 .1938 

3359 

2/8672 
3398 

25. 
3. 

10. 

10. 

15. 
22. 
28 . 

5 
6 

6 

6 

6 
6 
6 

.1938 

.1938 

. 1938 

.1938 

1938 
.1938 
.1938 

3401 
3423 

3437 

3437 

3456 
3478 
3520 

> 

» 

Nizamname 

28. 

28. 

9. 

6 .1938 

6 .1938 

8 .1938 

3524 

3526 

2/9634 

Hariçten satınalman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirtilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair 
Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edeceklerden 
Alınacak Ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
Kira Konturafcoları ile Ferağ ve tntikal İlmüha
berlerinin ve Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının Be
del Mukabilinde Satılması hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi im
tiyazı ile tesisatının satınalınmasına dair Mukave
lenin tasdiki hakkındaki Kanun 
Camdan fennî cihazlar hakkında 
Devlet Demiryolları Bir Kısım İşletme İşlerinin 
Sureti İdaresine ve Demiryolları înşaat Muka
velelerinden Münbais Gümrük Resmi ile Diğer 
Vergilerin Mahsubuna dair Kanunuu 1 nci mad
desi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Maarif Vekâletine Bağlı Ertik Okullar Müte-
(lavil Sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci mad
desi 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74 ve 75 neî 
maddeleri 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci mad
desi 
Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Terbiyeyi mahiyeti haiz filimlerin Milletlerarasında 
intişarını kolaylaştırmak için 11 Birineiteşrin 1933 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Muka
veleye iltihaka dair 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulların 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına Mü-
tedavil Sermaye Verilmesi hakkındaki Kanunun 
4 ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 



— C/49 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

1939 yılına ait mevzuat 

Kanun 

t. V. H. Kararı 
Kanun 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

11. 1 .1939 

13 
18, 

27 
27 

1939 
1939 

26 . 1 .1939 

1939 
1939 

5 . 7 .1939 

5 . 7 .1939 

5 . 7 . 1 9 3 9 

3558 

2/10258 
3563 

3577 

3590 
3614 

3667 

3670 

3678 

Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi hakkıada-
ki Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 
Çiçekler hakkında 
Ordudan Çıkarılacak 12 Yaşından Yukarı Hay 
vanların Çiftçiye Satılması hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkında
ki Kanunun değişikliği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 nen 
maddesi 
2510 sayılı tskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 nçü maddelerine 
birer fıkra ekleyen Kanun 
Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 
Türkiye Hükümeti ile tsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin değişikliği hakkında 

5 . 7 .1939 3686 Evlenme Kâğıtları ve Nüfus Kütüklerine Tescil
leri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

7. 7 .1939 3704 tik öğretmen okullarının idaresine dair Kanunun 
3 ncü maddesi 

24. U . 1939 2/12374 3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fık
rasının sureti tatbikına ait Talimatnamenin hü
kümlerine dair 

27 .12.1939 3757 Ceza Evleri ve Mahkeme Binaları hakkındaki Ka
nunun değişikliği 

Kanun 
I. V. H. Kararı 

Kanun 

1940 yılına ait mevzuat 

3 . 1 . 1 9 4 0 3765 Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
8. 1 .1940 2/12621 Mütehassıs Memur Yetiştirilmesi hakkındaki 

3293 sayılı Kanuna müstenit kararname 
17. 1 .1940 - 3776 Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Mü

dafaa Pulu llsakı hakkındaki Kanunun değişik
liği 

17. 1 .1940 3777 Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Kanunu 
tadil eden Kanunun 22 nci maddesi 

17. 1 .1940 3777 Kaçakçılığın Men'i ve Takibi »hakkındaki Kanunda 
yapılan değişiklik hakkında 



Û/50 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları _ _ _ _ _ , 

Kanun 

Ka/nun 

Tarihi 

27 . 3 .1940 
1 .4 .1940 

17 . 5 .1940 

20 5 .1940 

10. 7 .1940 

30.12.1940 

Numarası 

3788 
3792 

3828 

3829 

3894 

3959 

Ö Z E T İ 

Çay Kanunu 
Havai münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağla
rın resimlerinden muaf tutulması hakkında Lon
dra'da imza edilen mukavelenin tasdikine ait Kanun 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanun 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 
ncı maddesi 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu 
maddesi 
T. C Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nci madde
leri 

1941 yılına ait mevzuat 

Kanun 

Kararname 

Kanun 
» 

> 
» 
» 

Kanun 

3> 

» 

6. 

14. 

29. 
29. 

29. 
29. 
29. 

29. 

9. 

4 . 

5 

5 

5 
5 

5 
5 
5 

5 

6 

7 

. 1941 

. 1941 

.1941 

.1941 

.1941 

. 1941 

.1941 

. 1941 

.1941 

.1941 

3975 

2/15799 

4040 
4040 

4040 
4040 
4040 

4040 

4062 

4094 

4 . 7 . 1 9 4 1 

11. 8 .1941 

İ2.-9 .1941 

4095 

4109 

4119 

Hazinenin Taksitle Sattığı Bütün Gayrimenkulle-
rin Satış Bedellerinin Sureti Tahsili hakkındaki 
Kanunun değişikliği 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikine dair 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Binaların Savunma Ver
gisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Veraset Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Gümrüklerde kullanılan 
bâzı evrakın Müdafaa Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Tuzdan alman Savunma 
Vergisine) 
îskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında 
Hatay Ziraat Bankasının Tasfiyesinde İpotekli ve 
Müteselsil Kefaletli Zirai Alacakların Taksit-
lendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu 
maddeleri 
Uzunköprü Sivilizgrat arasında Türk toprağı hari
cindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi hakkında 
Asker ailelerinden Muhtaç olanlara Yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 
Kızılay Cemiyetine harb ve âfet vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaadesiyle 
gelecek bu türlü sihhî ve insanî yardım heyetleri 
namına vürudedecek olan eşyanın Gümrük Vergi
sinden muafiyetine dair 



0/51 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 
» 
i 
» 
> 

Tarihi 

14. 1 .1942 
20. 5 .1942 
27 . 5 .1942 
27 . 5 .1942 
8. 6 .1942 

Numarası 

1942 yılıı 
4166 
4223 
4226 
4226 
4250 

t. V. H. Kararı 

Ö Z E T İ 

17 . 6 .1942 4268 

1.8.1942 2/18435 

Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Eesmine) 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 
9, 10, 14,15 ve 20 nei maddeleri 
Maadin Nizâmnâmesinin' ek ve değişikliği hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesinin sıcak ve soğuk ma
den sularına dair hükümleri 
inhisarlar idaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabilece
ği hakkında 

1943 yılına ait mevzuat 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

15. 1 .1943 

28. 5 .1943 

4386 

4426 

2 . 7 . 1 9 4 3 2/20203 

: 4 . 7 .1943 4466 

11.10 .1943 2/20731 

Tokad, .Çorum ve Balıkesir Vilâyetlerindeki Yer 
Sarsıntısından Müteessir Olan Mıntakalarda Za
rar Görenlere Yapılacak Yardım hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesi 
Kibrit inhisarı işletmesinin Kaldırılmasına ve 
Bunların işletilmesi için Muvakkat Bir idarenin 
Kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . V. 1943 tari
hinden itibaren muteber olmak üzere 2 kuruş ola
rak tesbiti hakkında 
Mamak, Gaz Maske Fabrikasının Millî Müdafaa Ve
kâletine. devri hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nım 10 liraya çıkarılması hakkında 

1944 yılına ait mevzuat 

17. 

3. 

17. 
5. 

26. 
15. 

4 

5 

5 
6 

6 
9 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

. 1944 

4547 

4556 

4565 
4584 

4604 
4668 

Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun değişik
liği 
Kibrit inhisarı işletmesinin Kaldırılmasına ve Bun
ların işletilmesi için Muvakkat Bir idarenin Ku
rulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 
FeVkalâde Zam Kanunu 
Oyun Kâğıdı inhisarı hakkındaki Kanunun deği
şikliği 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine Paralı ve Ya
tılı Talebe Alınmasına dair Kanunun 1 nci mad
desi 



C/52 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

» 
» 
» 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 

26 . 3 .1945 , 

6 . 6 . 1 9 4 5 
13 . 6 .1945 
10 . 7 .1945 

6.12.1945 

27 . 12 .1945 

Numarası 

1945 yılıı 

4703 

4750 
4759 
4796 

3/3431 

4816 

Ö Z E T İ 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunun değişikliği 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
iller Bankası Kanunu 
Mübadele ve Tefviz işlerinin Kesin Tasfiyesi hak
kında Kanun' 
D. D. T. yapımı için sâf ispirtodan alınacak Tekel 
Resmine dair 
Kibrit inhisarı işletmesinin Kaldırılmasına ve 
Bunların işletilmesi için Muvakkat Bir idarenin 
Kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

Kam 

1946 yılına ait mevzuat 

17. 5 .1946 4893 Şark halı ve kilimleri ve hayvan postları için ser
best yer hakkında 

20. 5 .1946 4897 "Kibritin Tekel idaresine Geçişi ve işletme ida
resinin Tekel Genel Müdürlüğüne Devri hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesi 

29 . 5 .1946 4911 Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 

Kanun 

1947 yılına ait mevzuat 

19. 2 .1947 ^ 5015 60 Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Bastırıl
ması hakkındaki Kanunun 9 neu maddesi 

17 . 6 .1947 5095 iskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması
na, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci 
maddesi 

1 .9 .1947 5123 T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetleri arasında 
12 Temmuz 1947 tarihli Ankara'da imzalanan (Tür
kiye'ye yapılacak yardım) hakkında Anlamanın 
onanmasına dair 

Kanun 19 

1948 yılma ait mevzuat 

1 .1948 5164 

28 . 6 .1948 5227 

Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye Yapı
lacak Yardımdaıj. Münhasıran Millî Savunma ih
tiyacı için Sağlanacak Maddelerin Vergi Muaflık
ları hakkında Kanun 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkında 



— 0/53 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 

1 . 7 . 1 9 4 8 5237 Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
8 . 7 . 1948 ' 5252 Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, 

Yunanistan, izlanda, Lüksemburg, Norveç, İsveç, 
Hollanda, İtalya, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsviç
re hükümetleri ve Almanya'nın, Fransa ve Birleşik 
Kırallık ve A. B. D. leri işgali altındaki mmtakalar 
Başkumandanları arasında imzalanan Avrupa Eko
nomik İş Birliği Sözleşmesiyle eklerinin onanması
na dair 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik 
İş Birjiği Anlaşması ve Eki ile aynı tarihte teati 
edilen mektupların, onanması hakkında Kanun 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . V I . 1948 tarihinde Ak
dedilen Sözleşmenin Onanmasına ve 'Bâzı Döviz
lerin Hazine Nam ve Hesabına Alınıp Satılmasına 
ve Muhafazasına dair Kanun 

24 .12 . 1948 5282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair Kanun 

8 . 7 . 1 9 4 8 

8 . 7 . 1 9 4 8 

5253 

5256 

Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

7 . 2 . 1 9 4 9 5321 Çakmak ve Suni Çakmak Taşının Tekel Konu
sundan Çıkarılmasına ve bu Maddelerin Gümrük 
Resimlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 

25 . 3 . 1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Ajanı sıfatiyle hareket eden Ex-
port - İmport Bankası arasında 2 Kasım 1948 ta
rihinde akdolunan 30 milyon dolarlık Kredi An
laşmasının onanmasına dair olan 5282 sayılı Ka
nuna ek Kanun 

6 . 4 . 1 9 4 9 5365 Umumi ihtiyaç için hariçten getirilen madenî su 
boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Res
mi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

2 . 5 . 1 9 4 9 5377 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa 
ek Kanun 

2 . 5 .1949 5383 Gümrük Kanunu 



C/54 
Vergilerin, resimlerin ve başka, gelirlerin 

dayanakları 
"Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

24 . 5 .1949 

2. 6 .1949 

3. 6 .1949 
3.6.1949 
3.6.1949 
7.6.1949 

8.6.1949 
10 . 6 .1949 

16 . 6 .1949 

7.12.1949 

Numarası 

5392 

5420 

5421 
5422 
5423 
5432 
5434 
5441 

5435 

*5451 

O Z E T 1 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak 
kındaki Kanunun 27 nci maddesi 
iskân Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Gelir Vergisi Kanunu 
Kurumlar Vergisi Kanunu 
Esnaf Vergisi Kanunu 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nei maddesi 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 
İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı Kanununun 
değişikliği 

1950 yılına ait mevzuat 

Kanun 18. 

11. 

1. 

1 .1950 

2 .1950 

3 .1950 

5516 

5539 

5582 

10. 3 .1950 

15. 3 .1950 

15 . 3 .1950 

5587 

5591 

5598 

15 . 3 .1950 5599 

22. 
23. 
31. 

3 
3 
3 

.1950 

.1950 

. 1950 

5602 
5625 
5651 

Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edile
cek Topraklar hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri haikkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 
Marshall Plânı «Avrupa Kaljkınma Programı» 
çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların 
Bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 
Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi taraf nidan ithal olunacak 
hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım Res
minden muafiyeti hakkında Kanun 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 
10 ncu maddesi 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca Kabul Edilen 
(Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetle
rine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin Katıl
ması hakkındaki Kanun 
Avrupa Ekonomik iş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malla
rın menşelerinin tetkiki haikkmda 
Tapulama Kanunu 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Kanun 



— C/55 — 
Vergilerin, resimlerin, ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T î 

I. V. H. Kararı 

Kanun 

24 . 3 .1950 3/10966 

14 . 7 .1950 

15. 7 .1950 

5676 

5682 

Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve klinik 
müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve eczanele
re verilecek sâf ispirtoların satış fiyatı ve 3/1702, 
3/5348 sayılı kararların kaldırılması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası imar ve Kalkın
ma Bankası arasında akdedilen Kredi anlaşmala
rı hakkında 
Pasaport Kanunu-

1951 yılına ait mevzuat 

Kanun 19. 

24. 
28. 

1 .1951 

1 .1951 
2 .1951 

5698 

5710 
5750 

1. V. H. Kararı 

Kanun 

5.4.1951 

24. 5 .1951 

3/12811 

5764 

23. 

23. 

8. 

27 

29. 

29. 

5 

5 

6 

.6. 

6 

6 

.1951 

. 1951 

.1951 

1951 

. 1951 

. 1951 

5772 

5775 

5785 

5798 

5800 

5801 

Göçmen ve Mültecilere Türkiye Yardım Birliğine 
yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahlarından indirilmesi hakkında 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Avrupa Ekonomik iş Birliği Sözleşmesi ve 
Marshall Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Te
min Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liraların
dan Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesap
larına intikal Şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya namına 
hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla ve 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin 
Gümrük Vergisi ile Rıhtım Resminden ve diğer 
vergi, resim ve harçlardan muafiyeti hakkında 
Kanun 
Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun değişik
liği 
Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Ka
nun (Muafiyet hakkında) 
Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal 
edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında 
Kanun 
Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı alet ve cihaz--
ların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimlerden 
muaflığı hakkında Kanun 
Kadrodan Çıkarılmış olan Harb Gemilerine dair 
Kanunun 1 nci maddesi 
T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda Tarım 
Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankası arasında, Akdeniz mmtakası 
hükümetlerine bâzı teknik yardımlar temini Anlaş
masının onanmasına dair 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklan 

Nev'i 

Kaaııın 
» . 
» • • 

» 

Kanun 

Tarihi 

18 . 7 .1951 
27 . 7 .1951 
27 . 7 .1951 
1.8.1951 

8.8.1951 

Numarası 

5815 
5818 
5820 
5822 

5730 

1. V. 11 Karan 

» » 

10 . 8 .1951 

12 .10.1951 

12 .11.1951 

5842 

5852 

5853 

23. 8 .1951 3/13561 

3.9.1951 3/13642 

Ö Z E T İ 

Vergi Usul Kanununun değişikliği 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
Gelir Vergisi Kanununun değişikliği 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eği
tim Bakanlığına devrine dair Kanun 
Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere 
bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
Müesseselerle münfesih derneklere aid olap siya
si partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallar
la bu partiler tarafından genel menfaatler için-
yapılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye 
iadesine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, 19 ve 
36 ncı maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri adına hareket eden Export - Im-
port Bank arasında akdedilen 36 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun' 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan Ekonomik îş Birliği An
laşmasını değiştiren Protokolün onanmasına dair 
Kanun 
Gümrük Tarifesi ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Torguay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
hakkında 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües-
sesesinoe umumi sıhhate taallûk etımiyen bir 
ücret mukabilinde yapılan muayene, tahlil ve tet
kikler için hazırlanan tarife ile, aşı, serum ve 
diğer maddelerin satış kıymetlerini gösterir cet
velin tasdiki hakkında 

Kanun 

1952 yılına ait mevzuat 

15. 2 .1952 5881 

» 
» 

T. B. M. M. K. 

25. 
16. 

16. 

2 .1952 
4 .1952 

4 .1952 

5887 
5917 

1796 

Tuz Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştirilme
si ve bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi hakkında 
Kanunun 10 ncu maddesi 
Harçlar Kanunu 
Gayrimenkule Tecavüzün Defi hakkındaki Ka
nunun 6 ncı maddesi 
4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası
nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 



— 0/57 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

I. V. H. Kararı 

Kanun 

î. V. H. Kararı 

Tarihi 

2. 5 .1952 

9. 
15 

Numarası 

5922 

1952 
1952 

18 . 6 .1952 

18. 6 .1952 

20. 6 .1952 

6 .11.1952 

5928 
3/15076 

5963 

5964 

5977 

Ö Z E T İ 

5 nci maddesini de-Köy Enstitüleri Kanununun 
ğiştiren Kanun 
Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Makinâ ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satıla
cak ispirtoların maliyet bedellerine 10 kuruş 
Tekel Resmi ilâvesi hakkında 
Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edi
lecek Topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
Bâzı Maddelerini Değiştiren Kanunun 2 nci mad
desinin (B) fıkrası 
Gümrük Kanununun 18 nci maddesi uyarınca 
Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eş
yadan Tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi ile 
diğer vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 
Seyhan.Barajının Finansmanı için Milletlerarası 

5 * * imar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaş-
* ma ve Eklerinin onanmasına dair Kanun 

3/15890 Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında 

1953 yılma ait mevzuat 

Kanun 29 . İ . 1953 

23 . 1 .1953 

11. 5 .1953 

11. 5 .1953 

22 . 5 .1953 
5 . 6 . 1 9 5 3 

1.7.195â 

6021 

6031 

6085 

6085 

6086 
6088 

6093 

Bir Gümrük îş Birliği Konseyi İhdasına Müteda
ir Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün onanma
sına dair Kanunun 8 nci bölümü 
Türk - Alman Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile Ek
lerinin onanması hakkında Kanun 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
A fıkrasının: 1 ve 2 nci bendiyle D fıkrası 
Karayolları Trafik Kanununun 9 ncu maddesinin 
B ve D fıkraları 
Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı. 
bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen C fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında 
tskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 
5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine 
dair Kanunun 2 ve 4 ncü maddeleri 



— C/58 — 
Vergilerin, resimlerin ye başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

K: Unun 1 . 7 .1953 6094 

Kanun 

2 . 7 ,1953 

3 . 7 . 1 9 5 3 

6095 

6114 

10. 7 . 1953 

1 0 . 7 . 1 9 5 3 
10. 7 .1953' 
15 . 7 .1953 

20 . 7 . 1953 

25 . 7 .1953 

6131 

6132 
6133 
6152 

6179 

6180 

» 
» 

> 
t V. H. K. 

Kanun 

» 

21. 7 .1953 
22 . 7 .1953 

24 . 7 . 1953 
20 .11.1953 

14 .12 .1953 

25.12 .1953 

6183 
6186 

6188 
4/1862 

6195 
.:• -'•:J'-:'**f* 

6200 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile bu 
kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve Vergi Usul Kanununun mezkûr 
kanunla kaldırılan 348 nci maddesi yerine bir 
madde konulmasına dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek 
Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 
neü maddesi y 
Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleş
miş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletler
arası Sivil Havacılık Teşkilâtı, Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı ara
sında Teknik Yardım teminine mütedair esas An
laşma ve Eklerinin onanması hakkında Kanuna 
merbut Anlaşmanın III ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası 
Erzincan'da Yapılacak Meskenler hakkındaki 
5594 sayılı Kanunun 2 nci. maddesinin değiştiril
mesine dair Kanunun 1 nci maddesi 
At Yarışları hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Çay Kânununa ek Kanun 
Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edenlerden 
Alınacak Ücret hakkındaki Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Makimi ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki 
Kanunun 10 ncu maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesine dair 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve re
simlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Güm
rük Vergi ve Resmine tâbi tutulmıyacağına dair 
Kanun 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Bina yapımı ve izinsiz yapılan binalar hakkında 
İlişik listede nevileri yazılı oyım kâğıtlarının satış 
fiyatı hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız İktisaplarının 
ladesi Hakkındaki Kanunun 1. 2, 3 ve 7 nci mad
deleri 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 



0/59 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 21.12.1953 6202 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli Torquay Protokolünün onanmasına dair Ka
nun 

» 21.12.1953 6207 Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü madde
sinin 4 ncü fıkrası 

> 21.12.1953 , 6209 Serbest bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 

1954 yılına ait mevzuat 

Kanun 27. 1 .1954 6237 Limanlar İnşaatı hakkındaki Kanunun 5 nci mad-
' desinin 2 nci fıkrası 

> 10. 2 .1954 6245 Harcırah Kanununun 60 nci maddesi 

» .['•';, 10. 2 .1954 6247 Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (1) 
numaralı bendi ile aynı kanunun 30 ncu maddesi
nin (2) numaralı bendinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 

» 15. 2 .1954 6266 Kan bankaları ve kan nakil merkezleri döner serma
ye Kanunu 

» 26. 2 .1954 6290 Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu 
ile ek ve tadillerinin kaldırılmasına dair Kanun 

» 3 . 3 . 1 9 5 4 6309 Maden Kanununun 8, 15, 19, 26, 36, 37, 54, 94, 95, 
. 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 136, 144, 145 

ve 150 nci maddeleri 
» 3 . 3 . 1 9 5 4 6309 Maden Kanununun 36 ve 121 nci maddeleri 
» 3 . 3 . 1 9 5 4 6309 Maden Kanununun 133 ve 141 nci maddeleri 
> 3 . 3 .1954 6310 izmir'de Sarıkışla ve Müştemilâtının İzmir Beledi

yesinin Yapacağı Binalarla Mübadelesi hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 

» 7 . 3 . 1 9 5 4 6326 Petrol Kanununun 23, 56, 69, 78 ve 79 ncu ve 95, 
96, 97, ve 109 maddeleri • 

» 7 . 3 . 1 9 5 4 6327 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunuhun 
6 ve 9 ncu maddeleri 

•9 9 . 3 .1954 6339 İstanbul'da Eminönü'nde kâin 405 ada, 18 parsel 
numaralı, hazineye ait binanın Emlâk Kredi Ban
kasına satılmasına ve bankaca yaptırılacak binaya 
hazinenin de iştirakine mezuniyet verilmesine dair 

? ' Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
> 10 .3 .1954 6351 T. C. Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 

Hükümeti arasında münakit 4 Temmuz 1948 tarihli 
muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadil 
eden Anlaşmanın tasdikine dair 



G/60 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kamun 

Tarihi 

10. 3 .1954 

Numarası 

6352 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

10. 3 .1954 

6353 

6355 

6367 

6369 

6370 

10. 3 .1954 6371 

10. 3 .1954 

11. 3 .1954 

6377 

6392 

î , V. H. K. 

Kararname 

î. V. H. Kararı 

Kftâıui-

10. 

25. 

10. 

11. 

4 

4 

4 

3 

.1954 

. 1954 

.1954 

.1954 

4/2846 

4/2927 

4/2847 

6401 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti ile «Amerika Birleşik Dev
letleri Müşterek Güvenlik idaresi» namına hare* 
ket eden «Export - Import Bank Of Washington» 
arasında imzalanan- (11,2) milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve Ekinin onanması hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında imzalanan İktisadi İş Birliği And-
laşmasında bâzı tadiller yapan 16 Ağustos 1951 ta
rihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
Torquay Protokolüne ilişik Türkiye Taviz Liste
sinin 134 numaralı pozisyonunda yapılan tadilin 
onanması hakkında Kanun 
Birleşmiş Milletler Milletlerarası çocuklara âcil 
yardım fonu ile akdedilen Teknik Yardım Anlaş
masının tasdikine dair Kanuna ekli Anlaşmanın 
VI nci maddesi 
Gümrük Tarifeleri ile Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin meriyet müddetinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında münakit mu
addel Ekonomik İş Birliği Anlaşmasını tadil eden 
7 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair 
Kanun 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çer
çevesi dâhilinde elde edilecek yardımların bütçe 
ve hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşma
sına ek Anlaşmanın tasdikine dair Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaallik İkinci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteni
den madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
Of f Chore siparişleri için Makina ve Kimya Endüs
trisine verilen saf ispirtoların satış maliyetine ilâ
ve edilecek Tekel Resmi hakkında 
Maden Kanununun 115 nci maddesi gereğince ma
denlerden alınacak Devlet hakkına dair 
Harçlar Kanununa bağlı 10 sayılı tarifenin 41 ve 
54 sıra numaralarının değiştirilmesi hakkında Ka
nun 



0/61 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kamun 

Kararname 

2 . 7 . 1 9 5 4 

7 . 7 . 1 9 5 4 

6426 

6427 

8. 7 .1954 

11.10 .1954 

6433 

4/3689 

Türkiye ile Birleşik Amerika Devletleri arasındaki 
Vergi muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 
Kanım 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında, Kuzey Atlantik Andlaşmasına Ta
raf Devletler Arasında Kuvvetlerinin Statüsüne da
ir Sözleşmenin Tatbikine Mütaallik Anlaşmanın 
Tasdikına dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununa 2 
madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun 
Mükerrer sigorta inhisarının be§ sene müddetle 
Milli Reasürans T. A. Şirketince işletilmesi hak
kında 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 

25 . 2 .1955 4/4502 

Nizamname 

Kanun 

1955 yılına ait mevzuat 

7 .1 .1955 6449 Gümrük tarifelerindeki Eşya Tasnif Nomankla-
* türüne ve gümrük kıymetine mütedair mukavele-* 

lerin tasdiki hakkında 
9 . 2 .1955 6462 Kadrodan çıkarılmış olan 16 harp gemisinin satıl

ması hakkında 
Hastaneler talimatnamesi 

10. 3 .1955 6375 «Kuzey-Atlantik Andlaşmasına taraıf Devletler ara
sında, kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin» 

• • '-• l ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin 
işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair 4.4.1952 
tarihli Kanun ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 
1952 tarihli Kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaş- . 
ması teşkilâtının millî temsilcilerinin ve Milletler
arası personelin Statüsüne dair Sözleşmenin «ve 
Kuzey r Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin iş
bu Sözleşmenin tadiline mütedair 4 Nisan 1952 ta
rihli Kararın ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması mu
cibince kurulmuş Milletlerarası Askerî Karargâhla
rın Statüsüne dair Protokol» ün; kabulüne dair Ka
nun \ ' , , 

18. 3 .1955 4/4595 Karayolları Trafik Nizamnamesinin 12, 13, 14 ve 
15 nci maddeleri 

25. 3 .1955 6528 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere müteallik üçüncü Protokolün tas
diki hakkında Kanun 



0/62 — 
Vergilerin), resimleıin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 30. 3 .1955 6529 

Talimatname 

Kanun 

13. 4 .1955 

20 . 4 .1955 

22. 4 .1955 

27 . 4 .1955 

2 . 5 .1955 

2 . 5 . 1 9 5 5 

9 . 5 .1955 

9 . 5 . 1 9 5 5 

13. 5 .1955 

13. 5 .1955 

13. 5 .1955 
18 . 5 .1955 

18. 5 .1955 
18. 5 .1955 

6536 

6541 

6542 

6548 

6549 

6552 

6553 

6558 

6561 

6562 
6566 

6570 
6571 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve 
hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak her nev'i mal
zemenin İthal Vergisi ile resim ve harçlardan mu
af tutulması hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanun 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak ka
saba, köy ve arazi hakkında Kanunun 8 ve 9 ncu 
maddeleri 
Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner 
sermaye muamelâtına ait talimatname 
T. O. Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında Kanun 
60 milyon madenî ufak para basılması hakkında
ki 5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadiline 
dair Kanun , 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkid Taraflarından bâzıları ile Japonya arasın-
daki ticaret münasebetlerini düzenliyen beyanname
nin tasdiki hakkında Kanun 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair Kanun 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 
tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkın
da Kanun 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti hastaneleri 
ile Rehabilitation müesseselerine verilecek müte-
davil sermaye hakkında Kanun 
D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu 
Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme
si hakkında Kanun 
Gayrimenkul kiralan hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu
nun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni 
maddeler ilâvesine dair Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 20. 5 .1955 6572 

» 20. 5 . 1955 6619 

» 20. 5 .1955 6582 

» 20. 5 .1955 6585 

> 20. 5 .1955 6593 

» 20. 5 .1955 6600 

» 20. 5 .1955 ' 6603 

» 20. 5 .1955 6608 
t 

> 20. 5 .1955 6610 

» 21. 5 .1955 6623 

> 21 . 5 .1955 6624 

» 21. 5 .1955 6625 

Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi 
hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3245 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanunun 9 ncu maddesi 
Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurları
nın diplomatik Statüsüne mütedair Protokolün tas
dikine dair Kânun 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılması 
ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Ka-

5397 sayılı Kanunla istanbul Konservatuvarına 
tahsis edilmiş olan natamam binanın Hazinece in
şasının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü mad
desi 
Ecnebi devletlere Ankara'da sefarethane ve kon
soloshane inşa etmek için meccanen arsa tahsisi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kağıtlan inhisarı hakkındaki 1118 sayılı 
Kanunun 4584 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
41, 43 ncü maddelerine fıkralar ilâvesine, muad
del 45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesi
nin kaldırılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Harçlar Kanununun (10) sayılı tarifesinin 6401 
sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle muaddel 41 sıra 
numarasının II işaretli bendinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
Lice Kasabasında Kayaların Tehdidine mâruz Ma
hallerin Yerlerinin Değiştirilmesi hakkında Kanun 
Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
vergi muafiyetine müteallik 19 hcu maddesi 
Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma 
ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve değişiklik 
yapılmasına mütaallik 1 nci Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
Türkiye Hükümeti ile A. B. D. arasında 12 . 7 . 
1947 tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye 
yapılacak yardım hakkında Anlaşma) nm onanma
sına dajr 1 . 9 . 1947 tarih ve 5123 numaralı Kanu
nun 2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir 
madde eklenmesine ait feanun 



0/64 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

6. K. Kararı 

Kanun 

Tarihi 

11. 6 .1955 

Numarası 

4/5357 

» 

» 

Kararname 

Talimatname 

» 

Anlaşma 

25. 

25. 

30. 

3 . 

1. 

14. 

6 

6 

6 

8 

9 

10 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

.1955 

4/5354 

4/5355 

4/5500 

— 

195 

_ 

12.1955 6632 

Ö Z E T İ 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listemizin meriyet müddetinin 1.1.1952 
tarihine kadar uzatılması ve mezkûr listenin Ad-
valörem tarifeye intibakı hakkında 
Çayın beher kilosundan alınacak İnhisar Besmi 
hakkında 
İspirtodan alınacak asgari ve âzami İnhisar Res
mi hakkında 
Ütü ve çamaşır makinelerinin İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin müsaadesine bağlanması 
6562 sayılı D. D. T. mütedavil sermayesi Kanunu
nun 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatna
menin 6 ncı maddesi 
Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri; müteda
vil sermayesi Talimatnamesi 
Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının 
imzalarının tasdikinden alınacak hare' miktanıttn 
tesbiti hakkında 
Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaş
masının» tasdiki hakkında Kanun 

Kanun 

1956 yılma ait mevzuat 

30. 1 .1956 6652 Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki Kanunun hare 
ve resim muaflığı hakkındaki 6 ncı maddesi 

1 .2 .1956 6653 Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette mo-
düsvivendiler ve Ticaret anlaşmaları akdi ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük resim
lerinde değişiklik yapılması ve Anlaşmaya yanaş-
mıyan devletler muvaredatına karşı tedbirler alın
ması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında Kanun 

6 . 2 . 1 9 5 6 6659 3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 malî 
yılı sonuna kadar uzatılması hakkında 

15. 2 .1956 6665 Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madenî 
su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük 
Resmi alınmamasına dair 2268 sayılı Kanunun 
5365 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvak
kat bir madde ilâvesine dair 

24 2 .1956 6666 Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtiyle ask-
*dedilen Anlaşma hakkında 

28. 2 .1956 6688 6309 sayılı Maden Kanununun 156 neı maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 



0/65 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanım 

Talimatname 

î. V. H. Kararı 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 

28 . 2 . 1956 

2 .4 .1956 

6685 

30 . 5 .1956 4/7380 

12 . 6 .1956 4/7416 

22 . 6 .1956 6746 

22. 
22. 

29. 
4. 

6 
6 

6 
7 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

6747 
6747 

6764 
6771 

7. 
10. 

9. 

11. 

13. 
13. 
16. 

27. 

7 
7 

7 . 

7 

7 
7 
7 

8 

. 1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

.1956 

6785 
— 

6792 

6797 

6802 
6804 
6815 

6820 

6 - 7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak 
yardımların vergi muafiyeti hakkında 
Tescil edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı 
Kanunun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 
21 nci maddesi 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince 
umumi sağlıkla ilgili olmıyan ve bir ücret karşı
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için 
hazırlanan fiyat listesi hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek munzam tavizler Protokolünün 30 Haziran 1956 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırk-
larleli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında Kanun 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi 
Şeker Kanununun 9 ve 10 ncu maddelerine göre 
alman Şeker İstihlâk Vergisi 
50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu vekâletçe kullanılan gayrimenkul-
lerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâhiyet 
verilmesi hakkında 
İmar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya 
çok bir işçilik görmek üzere muvakkaten ithal edi
lecek eşya hakkında 
Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve gümrükle 
ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaf tutula
cağı hakkında 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkında 
Gider vergileri Kanunu 
İç istikraz akdi hakkında 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emni
yeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış 
olan «Turizm, ticari karayolu taşıtlarının ve kara
yolu ile milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik 
Milletlerarası Gümrülk Sözleşme Projesinin ge-



— C/66 
'Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

27 . 8 ,1956 6822 

27 . 8 .1956 

29 . 8 .1956 

31. 8 .1956 
1 .9 .1956 

6827 

6829 

6831 
6838 

Ö Z E T İ 

Çİci olarak tatbikine dair Anlaşma» ve «Ek Pro
tokol», «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük 
Sözleşmesi Projesi» ile «İmza Protokolü» ve ekleri-
le iltihakımız hakkında Kanun 
16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının 4 sayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Taviz Listesinin ta
dili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protoko
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan 
ticari numuneler ve reklâm malzemesinin ithalinin 
kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleş
menin tasdiki hakkında Kanun 
Kaçakçılığın meni ve takibinee dair 1918 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Orman Kanunu 
5423 sayılı Esnaf Vergisi Kanununun kaldırılma
sı ve 5421 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili 
ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkındaki 
6582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili ve 
bu Kanuna bâzı hükümler ilâvesine mütedair 
Kanun 

Kanun 

t. V. H. Kararı 

Talimatname 

I. V. H. Kararı 

Kanun 

1 .9 .1956 6846 Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan Kanunun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna ek bir madde ilâvesine dair Kanun 

1 .9 .1956 6849 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir 
leşik Devletleri Dış Muameleler İdaresi namına 
hareket eden «Export - İmport Bank of Washing
ton» arasında imzalanan 20 milyon liralık Kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 

24. 9 .1956 4/8029 Türk parasının kıymetini, koruma hakkındaki 14 
sayılı Kararın 58 ve 59 ncu maddelerinin tadili 

11.10.1956 — 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla 
yapılacak orman emvali satışlarına ait Talimat
name 

24.11.1956 4/8390 Türkiye ile İran arasında Ticaret Anlaşması, öde 
me Protokolü, Zabıtname ve eklerinin tasvibi hak
kında 

•5 . 12 . 1956 6860 T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvet* 
leri Yüksek Kumandanı arasında, Avrupa Mütte
fik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tâbi bulunan 
müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine 
ve faaliyetlerine tatbik olunacak hususi şeraite mü
tedair Anlaşma ve ekinin tasdiki hakkında 



C/67 
Vergilerin., resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

28 .12 .1956 

28.12.1956 

28 .12.1956 

Numarası 

6878 

6877 

6879 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cum
huriyeti Hükümeti arasında imzalanan Modüsvi-
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı ara
sında akdedilen Ticaret ve Tediye Protokolü ile 
eklerinin tasdikine dair Kanun 
Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaş
masının Muvakkat Tatbik Protokolünün tasdikine 
dair Kanun 

1957 yılına ait mevzuat 
Kanun 16'. 1 .1957 6883 

30. 1 .1957 

30. 1 .1957 

6893 

6894 

30 . 1 .1957 6897 

30 . 1 .1957 6899 

t. V. H. Karan 
Kanun 

Kararname 

Kanun 

» 
» 

2. 
8. 

25. 

28. 

28. 
28. 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

.1957 

.1957 

.1957 

.1957 

.1957 

.1957 

4/8607 
6908 

4/8733 

6933 

6934 
6935 

Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Türki 
ye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 
tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan An
laşma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Islahı Hayvanat Kanununun 31 nei maddesinin 
tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 
tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesiyle ticaret 
eşyası üzerinde sahte mahreç işaretlerinin meni 
hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit İtilâf na
mesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadilleri
nin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürü-
ne mütedair 15 .12.1950 tarihli Bürüksel Mukave
lenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Bürüksel'de 
imza edilen tashih Protokolünün tasdiki hakkında 
Kanun 
21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman Muhtelit Ko
misyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve 
Tediye anlaşmaları ile ilgili protokollerin ve ili
şiklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma Karan 
Gelir Vergisi Kanununun 32 ve 89 ncu maddeleri
nin tadili hakkında Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 115 -118 nei mad
delerine istinadeden îcra Vekilleri Heyeti Karan 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayı-
siyle alınacak Hazine hissesi hakkında Kanun 
Damga Kesmi Kanununa ek Kanun 
Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 28. 2 . 1957 6936 
» 17. 4 .1957 6947 

» 19. 4. . 1957 6952 

» 6 . 5 . 1 9 5 7 6962 

.» 6 . 5 .1957 6956 

» 6 . 5 . 1 9 5 7 6975 

» 6 . 5 . 1957 69.59 

» 15. 5 .1957 6968 
» 15. 5 .1957 6969 

» 24. 5 .1957 6977 

» 24. 5 .1957 6978 

» 29. 5 .1957 6987 

» 2.6.1957 7000 

» 14. 6 .1957 7005 

ö Z TC T î 

Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden (2 148,576) 
dekai'inuı satılması hakkında Kanun 
Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 
8339 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Grenci Anlaşmasına 
(GATT) ekli XXXVII s-ıyılı Türkiye Taviz Lis-
iesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetveline inli bakın a dair Kanun 
6290 sayılı Kanuna ekli gümrük giriş tarife cetvel
lerinin 37 nei faslının 37.1 ve 37.2 pozisyonlarında 
tâli pozisyonlar ihdası hakkında Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Tiearet Genel Anlaşmasının 
(G. A. T. T.) ekli listelerin meriyet müddetinin "uza
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyanna
menin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük tarifeleri ve Tiearet Genel Anlaşmasının 
ekleriyle ve Anlaşmaya bağlı listelerin metinlerin
den yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik 4 
neü Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri ara
sında akdedilen anlaşmalar gereğince ithal olu
nacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti hakkın
da Kanun 
Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkındaki 4268 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 37 nci maddesinin tadili hakkında Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edil 
ınesi hakkındaki Kanunun (4) ncü maddesi 
At yarışları hakkındaki 6132 sayılı Kanuna el> 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir 
leşik Devletleri namına hareket eden «Export 
İmport Bank Of Washington» arasında 20 Mart 
1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 



— 0/69 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

^anun 

Nizamname 
"'alimatname 

Nizamname 

lanun 
lanun 

14. 6 .1957 7012 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek 15 Temmuz 1955 tarihli Üçüncü, Dördüncü ve 
Beşinci Munzam Tavizler protokollerinin tasdikı-
na-dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ek 23 Mayıs 1956 tarihli 6 ncı Munzam Tavizler 
Protokolünün tasdikine dair Kanun 
Taviz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait 
XXXVIII nei maddesi tadil edildiğine ve tadile 
mütedair protokolün tasdikine dair 
Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret An
laşması, ödeme Protokolü, Zabıtname ve Eki pro
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 
tmar Nizamnamesi 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nei maddesinin 
sureti tatbiki hakkındaki Talimatname 
Karayolları Trafik Nizamnamesinin 2 nei madde
sinin 47 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
Nizamname 
Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkraları
nın tadiline ve bu nizamnameye bâzı madde ve 
fıkraların ilâvesine dair Nizamname 
Hususi otomobil Vergisi Kanunu-
Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun . 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve em
niyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin 
Dahiliye Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Ka
nuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

10. 9 .1957 7050 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yugoslav
ya'da devletleştirilen Türk mal, hak ve menfaat
lerinin tazminine mütaallik Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Kanun 

11 .9 .1957 7054 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
leri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek Kanun 

14. 

14. 

19 

18. 
M 

4. 

27. 

28, 
10. 

10. 

6 

6 

.6 

6 
(?' 

7 

7 

. 7 
9 , 

9 

.1957 

.1957 

. 1957 

.1957 
1957 

.1957 

.1957 

.1957 
, 1957 

.1957 

7013 

7014 

7025 

4/9153 
4 9123 

4/9186 

4/9259 

6934 
7045 

7046 

1958 yılına ait mevzuat 

anun 26 . 2 .1958 7090 Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara 
sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ih
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 



C/70 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararname 

Kanun 

Kanun 

Kararname 

11. 3 .1958 4/10033 İmtiyazlı arama ve işletme ruhsatnameli sahalarda 
Maden Kanununun 57 nci maddesine müsteniden 
istihsal faaliyetinde bulunan sahalardan imar edi
lecek muhtelif cins maden cevherlerinin imraratı 
üzerinden 1 . 3 . 1958 tarihinden 28 . 2 . 1959 tari
hine kadar ilişik listede gösterilen «Devlet hakkı» 
alınması hakkında, 

24. 3 .1958 7106 T. C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında 
t münakit 15 Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve Te

diye Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1951 ta
rihinde Kahire'de teati edilen mektupların tasdiki 
hakkında Kanun 

2 . 4 . 1 9 5 8 7109 Pasaportların bedel mukabilinde itası hakkında 
Kanun 

2 . 4 . 1 9 5 8 7110 Bağdad Paktı Müşterek Projelerinin Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından hibe şeklinde yapılan 
(12 670 000) dolarlık yardımla ilgili anlaşmaların 
kabul ve tasdiki hakkında Kanun 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ^Fakültesi 
İşletme İktisadı ve Muhasebe Enstitüsü Talimat
namesinin 16 ncı maddesi 
Sivil Müdafaa Kanunu 
6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletler
arası Kalay Anlaşmasının 4 ncü maddesinin Millet
lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanmar 
vergi muafiyetine mütaallik 22 nci fıkrasının kal
dırılarak yerine 2 fıkra ilâvesi hakkındaki mezkû: 
konsey kararının tasdikine dair Kanun 

26. 6 .1958 7152 49.11 tarife pozisyonuna tâli bir pozisyon açılma
sına dair 

26 . 7 .1958 7154 Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
dair Kanun 

14 . 8 .1958 7163 .Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsf 
teşkilât Kanunu 

24.12.1958 7179 Bir kısım ithal eşyasından alınmakta olan Hazin 
hissesinin kaldırılması hakkında 

1959 yılına ait mevzuat £ * *M "*"* - — ^ J 

18 . 2 •. 1959 4/11330 Arama ve işletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayıl 
Maden Kanununun 57 nci maddesi hükmüne tat 
muhtelif cins madenlerden 1 . 3 . 1959 tarihinder 
29 . 2 . 1960 tarihine kadar alınacak Devlet hakk 
nispetlerinin tâyini hakkında 

Talimatname 

Kanun 
» 

6 .4 .1958 

9 . 6 . 1 9 5 8 
25 . 6 .1958 

— 

7126 
7156 



— C/71 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 
» 

» 

H. V. Kararı 
Kanun 

» 

» 

Tarihi 

19. 2 , 
28 ! 2 . 

3.-4 

5. 5 
9. 5 

21. 5 

21; 5 

.1959 
1959 

.1959 

.1959 

.1959 

.1959 

.1959 

Numarası 

7201 
7240 

7256 

11410 
7258 

7263 

7265 

21. 5 .1959 

25. 5 .1959 

26. 5 .1959 

7268 

7269 

7280 

26. 5 

27. 5 
3. 6 

.1959 

.1959 

.1959 

7287 

7307 
7309 

Ö Z E T İ 

3 . 6 . 1 9 5 9 7310 

Tebligat Kanunu 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 
son fıkrasının tadili hakkında 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik şekli 
hakkında Kanun 
Sivil müdafaa fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler terti
bi hakkında Kanun 
Noterlik Kanununun 71 nci maddesinin tadili ve 
73 ncü maddesi ile 4782 ve 5235 sayılı kanunların 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 
1706 sayılı Jandarma Kanununa 3 madde eklen
mesine dair Kanun 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alına
cak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanun 
Birleşmiş Milletler Anlaşması ile Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseselerinin 
Ana sözleşmeleri 
Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında münakit Ekonomik îş Birliği An
laşması, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Hüküme
timiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair 
anlaşma andlaşma ve sözleşmelerinin icaplarından 
olarak ilgili hükümet ve teşekküller veya bunlar 
namına hareket eden müesseseler ile Ikredi, yardım 
ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahi
yetli kılınması haıkkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nın Fransızca metnine mütedair tashih Protoko
lünün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılı
ğı olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödet
tirilecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 
Atatürk Orman Çiftliği arazisinden 725 dekarı
nın satılmasına mezuniyet verildiği hakkında 



0/73 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

N e v i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kamun 3 . 6 . 1 9 5 9 7315 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun 1 nci kısım gereğince Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında münakit 12 . 6 . 1956 tarihli Anlaş
manın tasdiki hakkında Kanun 

3 . 6 . 1 9 5 9 7316 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanu
nunun 1 nci kısım hükümleri gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 
tarihli Anlaşmaya Ek 25 Ocak 1957 tarihli anlaş
manın tasdiki hakkında Kanun 

3 . 6 . 1 9 5 9 7318 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri namına hareket eden «Export -
tmport Bank of Washington» arasında 28 Hazi
ran 1957 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
Kredi Anlaşmasının ve bu mevzuda teati edilen 
mektupların tasdiki hakkında Kanun 

3 . 6 . 1 9 5 9 7319 Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yar
dımlaşma hakkında muaddel Amerikan Kanunu
nun 1 nci kısım hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 
tarihli Anlaşmaya müsteniden 20 Ocak 1958 tari
hinde akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Kanun 

y ^ ^ 

3 . 6 .1959 7325 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
nın XVI nci maddesinin 4 ncü fıkrasında derpiş 
edilen statükonun temdidine dair Beyannamenin 
tasdiki hakkında Kanun 

3 . 6 . 1 9 5 9 7326 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
okli tâviz listeleri metinlerinde yapılan düzeltme 
ve değişikliklere ait yedinci Protokolün tasdikine 
mütedair Kanun 

x 3 . 6 . 1 9 5 9 7327 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
na (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye tâviz 
listesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sa
yılı Yunanistan tâviz listesinde münderiç taze ve 
tuzlu balıklara ait gümrük tâvizlerinde yapılan 
tadil ve geri çekmelere mütedair listenin tasdiki 
hakkındaki kanunun ilgası hakkında Kanun 

• | * i - i 



0/73 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kaınun 

Karar 

Kanun 

Tebliğ 

Karar 

K. A. K. 

H. V. K. 

Nizamname 

8 .6 .1959 7337 Millî Müdafaa Vekâleti iskân ihtiyaçları için sar
fiyat icrası ve bu vekâlette kullanılan gayrimen-
kuilerden lüzumu kalmıyanların satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkında 6771 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesine iki fıkra eklenmesine dair 

11. 6 .1959 7320 T. C. Hükümetiyle Federal »Almanya Cumhuriyeti 
arasında vâki tarife müzakereleri hakkındaki 16 . 
2 . 1952 tarihli Protokolün tasdikına dair Kanun 

11, 6 . 1959 7322 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
birinci kısmı 29 ve 30 ncu maddelerinin tadiline 
mütedair Protokol, gümrük tarifeleri Ticaret Genel 
Anlaşmasının ön sözü ile 2 nci ve 3 netj, kısımları
nın tadiline mütedair Protokol ve gümrük tarifele
ri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâtına mü-
taallik hükümlerinin tadiJine mütedair Protokol 
hakkındaki tashih zabıtnamesinin tasdikine dair 
Kanun 

11. 6 .1959 . 7323 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair 
Protokol hakkındaki imza zabıtnamesinin tasdikine 
dair Kanun' 

11. 6 .1959 7324 Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına 
ekli taviz listeleri metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütedair 6 ncı Protokolün tasdiki 
hakkında Kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi kanunu 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen 
bâzı alacakların terkini ve affı hakkında 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında 
Kanun. 
Türk parasını koruma hakkındaki 14 sayılı karara 
mütaallik tebliğ 
1956 - 1957 seneler mahsulü olup tüccar elinde bu
lunan tütünlerin talep ve arzu üzerine inhisarlar 
Umum Müdürlüğünce mubayaası ve bilâhare ih
racı hakkında 
K. 1191 sayılı Kararın meriyetten kaldırılması ile 
5383 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi hükümlerine 
göre yapılması gereken tasfiye yolunun açılmış 
olması hakkında Kanun 

5 .9 .1959 4/10716 Bazı maddelerin Hazine hisselerinden istisna edil
mesi hakkında kararname 

11. 9 .1959 — Tebligat Nizamnamesinin 3 ve 4 ncü maddeleri 

8. 
13. 

16. 

14. 

14. 

6 
6 

6 

7 

8 

.1959 

.1959 

. 1959 

.1959 

.1959 

7338 
2217 

7346 

42 

4/12039 

21. 8 .1959 K/1233 



0/74 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev 'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Karar 

18 .11.1959 

18 .11.1959 

7377 

7378 

10 .12 .1959 4/12517 

19 . 12 . 1959 4/12528 

Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mü-
taallik Umumi Anlaşma ile buna ek Protokolün tas
diki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mü-
taallik Umumi Anlaşmaya ek İkinci Protokolün 
tasdiki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline el
verişli maddelerin 60 yıl müddetle işletilmesinin İz
mir Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmesi ve % 1 
Devlet hakkı alınmasına dair 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki karara 
ek karar 

Kanun 

Karar 

Kanun 

Kararname 

Karar 

1960 yılına ait mevzuat 

•6 .1 .1960 7406 5887 sayılı Harçlar Kanununun 6955 sayılı Ka
nunla muaddel 97 nci maddesinin tadili ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesi hakkında 

12 . 1 .1960 — 5 . 8 . 1959 tarih ve K/1234 sayılı Kararın 2 nci 
maddesine müsteniden otomobil ve benzeri vasıta
lardan alınan prim miktarlarının değiştirilmesi 
hakkında 

16. 1 .1960 4/12609 Çatalca kazasmdaki Cünyüt madeninin işletilmesi
nin S. A. S. Limitet Ortaklığına 45 yıl müddetle 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair 

8 .2 ,1960 7424 İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermaye
sinin 750 milyon liraya çıkarılması hakkında Ka
nun 

8 .2 .1960 7425 inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün 
bakım ve işletme evleri için gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı Ka
nunun 6476 sayılı Kanunla muaddel 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 

9 .2 .1960 4/12710 Arama ve işletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayılı 
Maden Kanunumun 57 nci maddesi hükmüne tâbi 
muhtelif cins madenlerden 1 . 3 . 1960 tarihinden 
28 . 2 . 1961 tarihine kadar alınacak Devlet hakkı 
nispetlerinin ilişik listede yazılı olduğu şekilde tâ
yini hakkında 

13 . 2 . 1960 4/12723 14 . 8 . 1959 tarihli ve 4/12039 sayılı Kararname 
ile ilgili, meriyete giren K/1236 sayılı Karara göre 
tüccardan satınalınacalk 1956 - 1957 mahsulü tütün
lerin mubayaasında inhisarlar Umum Müdürlüğüne 

•••'. verilen salâhiyete dair ilişik K/1267 sayılı Karann 
meriyete konulmasına dair 



0/75 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Karar 

Kararname 

Karar 

Kamun 

Karar 

13 . 2 .1960 4/12724 

Geçici Kanun 

24. 

24. 

28. 

9. 

9. 

12. 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

3/10966 

4/12808 

7462 

4/12903 

4/12904 

1274 

30. 4 .1960 4/12846 

Kanun 

» 

» 

Kararname 
Karar 

6. 

6. 

9. 

15. 
27'. 

5 

5 

5 

6 
6 

.1960 

. 196:0 

.1960 

.1960 

.1960 

7473 

7475 

73,79 

5/34 
5/76 

6 . 7 . 1 9 6 0 
14 . 7 . 1960 

11 
19 

1958 yılı mahsulü tütünlerin ihracınıda İnhisarlar 
İdaresine ve ihracatçı tüccara yapılacak yardım 
halkkındaki 1268 sayılı Kararın meriyete (konulma
sına dair. 
Sıhhi müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek 
ispirto hakkında 
Devlet dairelerince ithal edilecek otomobil ve ben
zeri nakil vasıtalarından prim alınmamasına dair 
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanunu
nun 8 nci maddesinin (B) fıkrası 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı 
Karara ek (karar 
Bedelsiz olarak ithal edilecek otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından tahsil olunacak prim miktarları 
hakkında 
Millî Korunma Kanununun 27 ve 29 ncu maddele
rine müsteniden kararlaştırılan hususlar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı 
Karara ek karar 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı 
ek Kararla tesbit olunan 150 milyon liralık kredi 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar 
devam olunacağı hakkında 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin 
sureti idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek Ka
nun 
Maarif Vekâleti tarafından iki teknik okul açılması 
için muktazi kadroların tesisi ve gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
Muayyen maksatlarla bağış yoliyle gelecek eşyanın 
ithal vergi ve resimlerinden ve belediye hissesinden 
muafen ithali hakkında Kanun 
Kahve satış ve hasılatı hakkında 
4/12724 sayılı Kararname ile meriyete konulmuş 
bulunan K/1268 sayılı Karar gereğince 1958 mah
sulü tütünlerin ihracında İnhisarlar İdaresine ve 
ihracattı tüccarlara yapılmakta olan yardımların 
mezkûr sene mahsulü tütünlerin tamamen ihracına 
kadar aynen devam ettirilmesi hakkında 
Hürriyet istikrazı halkkında Kanun 
2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş Tarım Satış koo
peratifleri ile Tarım Satış Kooperatifleri birlikleri 
organlarının feshi hakkında geçici Kanun 



— 0 / 7 6 -
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Geçici Kanun 15 . 7 .1960 23 

» » 25 . 7 .1960 33 

» » 25. 7 .1960 34 

Tebliğ 30. 7 .1960 63 

Geçici Kanun 8 . 8 . 1 9 6 0 44 

Karar 15. 8 . 1960 5/236 

» 15. 8 .1960 5/239 

>• 17. 8 . 1960 5/259 
Kanun y" 19. 8 . 1960 65 

» 20. 8 .1960 66 

Karar 24. 8 .1960 5/276 

» 24. 8 .1960 5/277 

Kanun 1 . 9 . 1 9 6 0 74 

» 1 . 9 . 1 9 6 0 72 

» 7 . 9 . 1 9 6 0 . 77 

Ö Z E T İ 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretiyle kurulan İktisadi teşekküllerin teşkilâtiyle 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Ka
nuna Ek Geçici Kanun 
5383 sayılı Gümrük Kanununa 6290 sayılı Kanunla 
eklenen Gümrük Giriş Tarife cetvellerinin 40.01, 
40.02, 5.1.04 numaralarında talip pozisyonlar açıl
masına dair 
6290 numaralı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife 
cetvellerinin 51 nei faslının 51.01 ve 51.03 pozis
yonları ile 59 ncu faslının 59.05 pozisyonunda ta
lip pozisyonlar ihdasına dair 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 14 sa
yılı Karara mütaallik 
Ha-zine ile T. C. Ziraat Bankası arasındaki eslki ala-̂  
calk ve borçların karşılıklı olarak ibrasına dair 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 14 sayılı 
Karara ek karar 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 16 sa
yılı Karar 
Toprak Mahsulleri Ofisinin 1960 - 1961 'kampanyası 
için 250 milyon liralıJk tahsisat hakkında 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni 
döviz fiyatları ile ilgili muamelelerin tasfiyesine 
dair Kanun 
T. O. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 19 . 4 . 1960 tarihinde imzala
nan malî yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında 
Kanun 
Akar yakıt fonunda 4 milyon liranın Migros T. A. 
Ş. ne iştirak sermayesi olarak tahsisi hakkında 
Migros' T. A. Ş. muaddel statüsünün Ticaret Ba
kanlığınca kabulü tarihindeki zarar ve kredilerin 
bâzılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi 
hakkında 
7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkın
da Kanun 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bu
lunan veya yapılmasına teşebbüs edilmiş olan in
şaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalmalar hak
kında Kanun 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere 
.Hükümete yetki verilmesine dair' Kanun 



C/77 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Karar 
Kanun 

Kararname 

Tarihi 

9 . 9 . 1 9 6 0 
10 . 9 .1960 

12 . 9 .1960 

Numarası 

5/309 
79 

5/316 

Karar 

» 

» 

Kanun 

Karar 

» 

16". 

16. 

.16. 

16. 

2 1 . 

2 1 . 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

.1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

.1960 

5/323 

5/324 

5/322 

79 

5/362 

5/362 

Kanun 

» 

» 

» 

Kararname 

Kanun 
Karar 

4 .10 . 1960 

12.10.1960 

24.10.1960 

4 .11 .1960 

17 . 1 1 . 1960 

18 .11.1960 
21.11.1960 

93 

100 

112 

123 

5/434 

132 
5/564 

Ö Z E T İ 

Kanun 25 .11.1960 141 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında ek karar 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma 
teşkilât sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine ve 
bâzı hükümler ihdasına dair Kanun 
Mülga Türk Parası Kıymetini Koruma halkkında 15 
sayılı Karara istinaden kambiyo karşılık fonu tas
fiye hesabından ödenecek olan kur farkları hak
kında 
îthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas olu
nacak bir fona yatırılması hakkında 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında ek karar 
1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişti
rilen 1 nci maddesi hakkında 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadil
lerinin tatbikten kaldırılması hakkında 
Millî Korunma suçlarının affına dair Geçici Kanu
nun 1 nci maddesi 
Türk Parası Kıymetimi Koruma hakkındaki 14 sa
yılı Karara Ek Karar 
2 . 4 . 1960 tarih ve 4/12846 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe giren kararın-1 nci mad
desinde yazılı kredi limitin 150 milyon lira artırıl
ması hakkında 
Yatırımlar (Holding) A. Ş. ne bâzı istisna ve muaf
lıklar verilmesine dair Kanunuaı 3 neü maddesinin 
tadili hakkında 
Hazineye yardım maksadiyle ve bağış yoliyle gel
miş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden 
muaf en ithali hakkında 
Hürriyet istikrazları hakkındaki 11 numaralı Ka
nunun 8 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Köylü çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatifine olan vâdesi geçmiş borçları
nın taksitlendirilmesi hakkında 
Umuma, açılmış olan müzelerle, ören yerlerini ve 
millî saraylara ziyaret edenlerden alınacak ücretler 
hakkında 
Türk Standartlar Enstitüsü kuruluş Kanunu 
îthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas edi
lecek bir fona yatırılmasına dair olan Karara ek 
Karar 
27 Mayıs ihtilâli dolayısiyle 100 milyon liralık mâ
deni hatıra parası bastırılması hakkında Kanun 



— 0/78 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kaimin 

Kararname 

30.11.1960 

1.12 .1960 

27 .12 .1960 

12.1960 

146 

5/601 

Kanun 

Karar 

Kanun 
» 

» 

» 

» 

» . 

» 

6 .12.1960 

14 .12 .1960 

16.12.1960 
22 .12 .1960 

26 .12 .1960 

26 .12 .1960 

26.12.1960 

26 .12 .1960 

27 .12 .1960 

154 

5/660 

167 
170 

178 

•177 

179 

180 

184 

185 

180 

Kararname 
Kanun 

Kararname 
Yönetmelik 
Kanun 

» 
» 

28. 
30. 

3 1 . 
4 . 

. 5 . 
6 . 
7 . 

12 
,12 

12 
1 , 
1 , 
1 , 
1 

.1960 

. 1960 

.1960 

. 1961 

. 1961 
, 1961 
. 1961 

5/692 
192 

5/691 
— 

216 
193 
197 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 6230 sayılı Ka
nunla değişik 16 ncı maddesinin ve gümrük giriş 
tarife cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 
ithal edlen veya edilecek olan otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas olu
nacak bir fona yatırılması hakkında Karara ek Ka
rar 
Hazine ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım 
borçları hakkında Kanun 
îtihal edilen veya edilecelk olan otomobil ve benzeri 
nakil vasıtalarından alınacak primlerin bir fona 
konulmasına dair Karara ek Karar 
Yerlatı suları hakkında Kanun 
1 ve 3 sayılı Kanunlar gereğince mal beyanına da
vet olunanlardan meşru surette edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun 
Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğünce it
hal edilecek malzeme ve aletlerin Gümrük Resmin
den ve diğer vergilerden muafiyeti hakkında 
1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici madde ek
lenmesine dair Kanun 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılma
sına dair Kanun 
42 sayılı Kanun gereğince emekli olan subaylara 
mesken yaptırılması hakkında Kanun 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma 
teşkilât, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine 
ve bâzı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek 
Kanun 
Hazineye ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait 
altınlardan bir kısmının T. C. Merkez (Bankasına 
satılmasına dair Kanun 
M. S. B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu 
bakanlıkça kullanılan gayrimenkûllerden lüzumsuz
larının satılmasına dair Kanun 
Dış ticaret rejimi hakkında karar 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında Kanun 
Şeker fiyatlarının indirilmesi hakkında 
Dış ticaret rejimine ait ithalât yönetmeliği 
5682 sayılı Pasaport Kanununa ek Kanun 
Gelir Vergisi Kanunu 
5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı gümrük giriş 
tarife cetvelinin bâzı pozisyonlarında değişiklikler 
yapılmasına dair Kanun 



0/79 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kasnın 

» 

Kanını 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

Tarihi 

7.1.1961 

9 . 1 . 1961 

9.1.1961 

9.1. 1961 

10 . 1 . 1961 
12 . 1 .1961 

- 12 . 1 . 1961 

12 . 1 .1961 

12. 1 .1961 

Numarası 

201. 

206 

209 

210 

213 
222 
223 

221 

232 

Ö Z E T î 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 79 ve 80 nci mad
deleri ile bu kanuna bağlı 7 ve 8 sayılı tarifelerin 
değiştirilmesi hakkında Kanun 
Arazi ve Bina vergilerinin matrahlarına uygulana
cak misiller hakkında Kanun 
Sağlık ve Sosyal Yardım «Bakanlığına bağlı sağlık 
kurumları ile esenlendirme (Rehabilitasyon) tesis
lerine verilecek döner sermaye hakkında Kamun 
6802 sayılı Gider vergileri kanunlarında bâzı deği
şiklikler yapılması hakkında Kanun, 
Vergi'Usul Kanunu 
ilköğretim ve Eğitim Kanunu 
Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bono
ları ihracı hakkında Kamun 
Sağlık hizmetlerinim sosyalleştirilmesi hakkında 
Kanun 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve ıbâızı maddelerinin 
kaldırılması ve bu kanuna 'geçici 4 madde eklen
mesi hakkında Kanun 

Eski alacaklar 

A) Tdvizattan istirdat 

Tavizeıı verileeek mebaliğden istirdat, muhtelif 
senelerde Muvazene ve Takviyei Ziraat kanun
ları ve diğer hususi kanunlar mucibince tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) Kaldırılmış vergi artıkları 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mün-
kazi olmuş kanun ve nizamnamelerin mer'i bu
lundukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu 
kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, ücret ve 
iltizam bedelleri ve zam cezaları bakayası 

Cezalar 

A) Para cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamna
me ve kararname ve talimatname ve sair mev
zuatın para cezası alınmasına tazammun edem hü
kümleri 



— C/80 — 
Vergilerin; resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası O Z E T I 

B) Zam cezalan 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname 
ve kararnamelerin zam cezası alınmasını tazam-
mun eden hükümleri 
Hususi kanun, nizamname ve talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden 
mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alı
nacak tazminata mütedair hükümler 



Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Vatani hizmet aylıkları] 



- ç / a -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Usat tarafından şehidedilen Ak-
dağmadeni Kaymakamı Tahir : 

Kerimesi Mihrünnisa 
» Nilüfer 
» Tahire Ercin 

Mahdumu Ertuğrul 

Konya hâdisei isyaniyesinde va
zifesi uğrunda şehidedilen Boz
kır Kaymakamı Demir Asaf'ın : 

Mahdumu Demir Güneri 
Kızı Günseli 

Şehidi Millî Boğazlıyan esbak 
Kaymakamı Kemal : 

Zevcesi Hatice (*) 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Oğlu Adnan 

Gebze ve havalisi Kuvayi Milli
ye Kumandanı iken şehiden ve
fat eden Yahya Kaptan : 

Kerimesi Fikriye 
» Muzaffer 

Bahriye Nâzın esbakı 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Seniha 

General 

2 1 2 l 2 f 2 J 

10 } 
10 $ 

ıo ı 
5 L 5 f 5 J 

15 

25 
[ 481 

23/9/1336 
13/4/1340 * 

143,55 
143,55 
143,55 
143,55 

107 

271 

J 143,55 
19/3/1337 l 143,55 

f 167,46 
14/10/1338 J 143,55 

] 143,55 
[143,55 

l 
\ 275 19/10/1338 

143,55 
143,55 

478 13/4/1340 216,93 

(*) 515 numaralı Kanunla evvelce muhassas 5 lira maaşı 5 lira zamla 10 liraya çtkanlck. 



Aylık sahiplerinin isimleri 

- Ç/3 -
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

Sadrı esbak merhum Talât 
Zevcesi Hayriye 25 478 13/4/1340 319,70 

Damat Ferit tarafından idam 
edilmiş olan şehit Çarkçı Yüz
başısı Halil ibrahim : 

Zevcesi Fatma BelMs 10 
Kerimesi îclâl 5 

» Necibe 5 
Mahdumu Celâlettin 5 

f 480 

f 167,46 
J 143,55 

13/4/1340 ] 143,55 
[ 143,55 

Mithat Paşa : 
Kerimesi Mesrure 9 

Babıâli vakasında sehidedilen Har
biye Nazırı esbakı General Nâ
zım : 

Kerimesi Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 10 

Esbak Diyarbakır Valisi Reşit 
merhumun : 

Kerimesi Fikret 6 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zevcesi Hikmet 10 

Ttehhülüne kadar 

155,47 

} 481 13/4/1340 « 

251,22 

167,46 

143,55 

274,05 

167,46 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Ç / 4 -

Tahsis gartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

Merhum Mehmet Ali 
Zevcesi Belkıs 

Denizli Komiseri Hamdi 
Zevcesi Fevziye 

Muş mutasarrıfı merhum Servet : 
Zevcesi Samiye 

Karamağara Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 

10 

• 481 13/4/1340, 

143,55 

143,55 

167,46 

[ 143,55 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Âdil : 

Zevcesi Havva Isrn^t 2 J 
Kerimesi îffet 2 ( 482 13/4/1340 j ^ g 

Konya hâdisei isyaniyesinde şe-
hidedilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 5 Teohhülüne kadar 

1 
(. 515 24/4/1340 -

143,55 

Ziya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 

Maraş Ulûmu Riyaziye Muallimi 
sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 
24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüzba
şı Yakup Sami : 

Zeveeşi İlahende 

30 Teehhülüne kadar 

20 

518 11/11/1340 374,85 

481 13/4/1340 143,55 

274,05 



- Ç / 5 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

24 neti Fırka Kumandanı Kay
makam Mahmut : 

Refikası Şaziye 

Maraşlı Doktor Mustafa : 
Zevcesi Naime 

Maraşlı şehit Evliya : 
Zevcesi Şerife 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 

Saruhan Mebusu merhum Re
şat : 

Zevcesi Atiye 

istanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Mahkemei Temyiz Reisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zevcesi Kâmuran 

Sabık İstanbul M«busu Ahmet 
Salâhattin : 

Refikası Seza 

Rize Mebusu merhum Rauf 
Zevcesi Binnaz 
Kerimesi Melâhat 

40 

10 

481 13/4/1340 462,00 

167,46 

1 Emekli ve eytam, eramil 1 
10 [ aylığı varsa katoluna- \ 649 22/4/1341 167,46 

J çaktır. J 

40 

Eytam ve eramil aylığı "] 
verilmemek şartiyle zev- [-
cesine evleninceye kadar J 

3291 

732 

] Eytam ve eramil aylığı ] 
j. verilmemek şartiyle kay- }- 753 

50 J di hayat suretiyle J 

Eytam ve eramil aylığı ") * 
» kat'olunmak üzere teeh- \- 1098 

30 hülüne kadar J 

1 Eramil maaşı verilmemek ] 
J. ve teehhül ettiği takdirde [• 1103 

30 J katolunmak üzere ' J 

24/12/1937 143,55 

8/2/1926 338,10 

24/ 2 /1926 506,24 

19/ 6 /1927 374,85 

19/ 6 /1927 374,85 

40 

. Eytam ve eramil aylığı 
verilmemek şartiyle refi-

^ kasma teehhül ettiği tak-
dirde kat'edilmek üzere 

J kaydı hayat ile 

- 1104 19/ 6 /1927 462,00 

30 
10 

"I Eytam ve eramil aylıkla- 1 
J rı verilmemek şartiyle ] 
| zevcesine teehhül ettiği | J 374,85 
)• takdirde kesilmek üzere \ 1171 25/ 6 /1927 \ 167,46 
I kaydı hayat ile, kerime- j 
j sine teehhül edinceye ka- | 
) dar J 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / 6 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş ; 

Zevcesi Meryem 

Eramil aylığı verilme- ") 
mek üzere teehhül ettiği [ 

r takdirde kat'olunmak f 
3Ü J şartiyle 

26/ 6 /1927 374,85 

Menemen hâdisesinde şehit 
edilen Bekçi Mehmedoğlu 
Hasan : 

Zevcesi Patm'a 

General Kâzım Karabekir : 
Kızı Timsal 

15 J 

1 
[ Evlendiği zaman kesil- ^ _ „ 
f mek üzere maktuan $ 

17/ 5 /1934 167,40 

306 
i 

Dul \re yetim başkaca 
vatani hizmet aylıkları 
bağlanmamak ve muhte- | 
lif kanunlarla emekli, dul j 
ve yetim aylıklariyle va- | 
tani hizmet aylıklarına j- 5192 20/2/1948 600,00 
yapılan zamlar eklenme-
mek şartiyle eşine hayat
ta bulunduğu müddetle, 
kızlarına evlenmelerine 
kadar ödenmek kaydiyle 

Sivas Kongresinde seçilen Heyeti 
Temsiliye faal âzası ve Gazian-
teb Milletvekili Ali Şefik özde-
mir: 

Oğlu Belligün 

Mareşal Fevzi Çakmak: 
Kız kardeşi Nebahat 

Sivas Kongresi Temsil Heyeti 
Üyesi Arif: 

Eşi F. Behiye Dinç 
Kızı Nebile 
Kızı Hatice iffet 

Gümrük Komutanlığına ait 62 
numaralı Pireme motoru eski tay
fası Hüseyin Toycanlar 

T. B. M. M. Birinci Dönem Der
sim Milletvekili Mustafa Zeki 
Saltık 

175 

300 

58,33 
58,34 
58,33 

100 

350 

5269 15/12/1948 367,50 

5981 20/ 6 /1952 600,00 

5269 15/12/1948 .128,33 
» » 128,35 
» » 128,33 

5829 8/8/1951 220,00 

5814 18/7/1951 700,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
üzdamar 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba
tımı Milletvekili Ali Rıza Acara 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Asım Vasfi Mü-
hürdaroğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili Hakkı Ungan: 

Kızı Ayten 

T. B. M. M. Birinci Dönem istan
bul Milletvekili Ali Rıza Bebe: 

Eşi Mediha 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sive
rek Milletvekili Mehmet Sırrı 
Tayanç : 

Kızı Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şar
ki Karahisar Milletvekili Mesut 
Benli : 

Eşi Meziyet 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır
şehir Milletvekili Mehmet Rıza 
Silsüpür : 

Eşi Şemsi 

T. B."M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Ahmet Hilmi 
Kalaç 

- Ç/7 -
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

350 

350 

350 

87,50 

175 

58,33 

87,50 

175 

350 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5814 18/7/1951 700,00 

5269 15/12/1948 700,00 

» » 700,00 

5814 18/7/1951 192,50 

» » 367,50 

5269 15/12/1948 128,33 

5814 18/7/1951 192,50 

5269 15/12/1948 367,50 

5814 18/7/1951 700,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Ayhk 
miktarı Tahsis yartlan 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kü
tahya Milletvekili Ragıp Soysal : 

Eşi Safiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâ
zığ Milletvekili Naci Karalı: 

Kızı Enise 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili Cevat Abbas Gürer : 

Kızı Hatice Necla 68,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Ziyaettin Başar : 

Eşi Sıdıka 87,50 
Kızı Emine 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Er
zincan Milletvekili M. Emin Lekili : 

Eşi Firdevs 43,75 
Kızı C. Mediha 43,75 
Kızı Seniha Tülmelâike 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem An-
kara Milletvekili Hilmi Çayırlı-
oğlu : 

Kızı Ayşe Nuriye özarslan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
yazıt Milletvekili S. Suudi Acar-
bay : 

Eşi Lûtfiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Hamdi : 

Eşi Huriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Halil İbrahim öz-
kaya 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Hasan Sürenkök : 

Eşi Ümmügülsüm 87,50 

5269 15/12/1948 367,50 

192,50 

128,33 

5814 18/7/1951 192,50 
» » 192,50 

5269 15/12/1948 96,25 
» » 96,25 
» » 96,25 

367,50 

5814 18/7/1951 367,50 

367,50 

700.00 

192,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Mustafa İbriğim : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Mehmet 
Şükrü Koç : 

Eşi Servet 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Nebil 
Yurteri : 

Eşi Muzaffer 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Afyon 
Milletvekili İsmail Şükrü Çelik-
alp : 

Eşi Emine 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ka
resi Milletvekili İbrahim Yörük 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekil Basri Çantay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Vehbi öztekin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Sadullah : 

Kızı Münevver 58,33 
» Nene 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Behçet Kutlu : 

Kızı Ayşe Tayyibe 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Yusuf Ziya : 

Kızı Munise 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
tum Milletvekili Ahmet Fevzi Er
dem * 350 

5814 18/7/1951 867,50 

5269 15/12/1948 367,50 

96,25 

5814 18/7/1951 367,50 

5269 15/12/1948 700,00 

5814 18/7/1951 700,0A 

700,00 

» » 
» » 

128,33 
128,33 

5269 15/12/1948 367,50 

5814 18/7/1951 367,50 

5269 15/12/1948 700,00 



Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 
Aylık 

ç/ ıo-
Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
tum Milletvekili Edip Dinç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Salih Atalay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Nuri Bayam : 

Eşi Şefika 43,75] 
Oğlu Adnan 43,75 

» Nurettin 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Kadri Oktay : 

Eşi Fahriye 87,50 ̂  
Kızı Bahriye Soydam 87,50^ 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad 
Milletvekili Mustafa Vasfi Süray : 

Eşi Alemşah 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim 
Milletvekili Abdülbaki Tevfik 
Gençtürk 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin 
Milletvekili Mithat : 

Eşi Mediha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Ahmet : 

Kızı Fethiye 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Necmettin : 

Eşi Feride Bilgin 58,34 
Kızı Sabriye Şendur 128,33 

» Suphiye öacan 128,33 

5269 15/12/1948 700,00 

5814 18/ 7 /1951 700,00 

5269 15/12/1948 700.00 

96,25 
5269 15/12/1948 ^ 96,25 

96,25 

{ 192,50 
l 192,50 

5814 18/ 7 /1951 367,50 

700,00 

367,50 

5269 15/12/1948 128,33 

> 
» 
» 

» 
» 
» 

128,35 
128,35 
128,35 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- ç/ıı -
Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Hacı Fevzi : 

Kızı Rabia 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmit 
Milletvekili Hali] ibrahim : 

Eşi Sabriye Gürsoy 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır
şehir Milletvekili Cevdet : 

Eşi Nuriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel 
Milletvekili Sami Arkan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem içel 
Milletvekili Haydar Arslan 350 

192,50 

192,50 

367,50 

5814 18/7/1951 700,00 

5269 15/12/1948 700,00 

T. B. M. M. Birinci Dönem Biga 
Milletvekili Hamit Karaosman-
oğlu 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili Mehmet Nadi Er-
soy : 

Kızı Adike Naciye 
Kızı Nadire Çakmakçı 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili ibrahim Demiralay: 

Eşi Memduha 
Kızı R. Muazzez Aydemir 

350 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

700,00 

5 192,50 
l 192,50 

5814 18/7/1951 192,50 
5269 15/12/1948 192,50 

t 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

g/12 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisan Sahip Milletvekili Ömer 
Lûtfi Argeşu : 

Eşi F. Saide 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Ali Cenani : 

Kızı Sabiha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik 
Milletvekili Emin Geveci : 

Kızı Madelet 

T. B. M. M. Birinci Dönem To-
kad Milletvekili Mehmet Bifat Ar
kım : 

Kızı Nurinnisa 
» Refika Güney 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Sadık Barış : 

Kızı Bedriye 

175 

87,50 
87,50 

43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana 
Milletvekili Damar Arifoğlu 350 

T.*B. M. M. Birinci Dönem Mar-
din Milletvekili Necip Güven 

Eşi Hilmiye Güven 58,34 
Kızı Makbule Mutlu 58,33 
Kızı Mevlûde Atay 58,33 

T. B. M, M. Birinci Dönwa Denk-
li Milletvekili Yusuf Başkaya : 

Eşi Nesime 43,75 
» Zehra 43,75 

Kızı Müzeyyen Başkaya 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem îçel 
Milletvekili Hacı Ali Sabri Güney: 

Km Atiye Tolunay 58,34 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Osman Nuri özpay : 

Eşi Nahide 58,33 

5269 15/12/1948 367,50 

367,50 

» » 

367,50 

192,50 
192,50 

96,25 

5814 18/7/1951 700,00 

5269 15/12/1948 128,35 
» » 128,33 
» r» 128,33 

» 
» 
> 

» 
» 
» 

96,25 
96,25 
96,25 

% 5269 15/12/1948 128,35 

128,33 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Hüseyin Avni 
üla§ : 

Eşi Ferhunde 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur-
dur Milletvekili Veli Saltukgil : 

Eşi Fatma Nebah^t 
Kızı İnci 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Milletvekili Süleyman Neca
ti Güneri : 

Eşi Naciye 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Numan Ustalar : 

Eşi Cemile 

T. B. M. M. Birinci Dönem Cebe
libereket Milletvekili Basim Celâ-
lettin Turgay : 

Kızı Mihrünnisa Azize 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili îlyas Sami Muş : 

Eşi Melâhat 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob 
Milletvekili Şevket Peker : 

Eşi Emine 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Servet Akdağ 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Emir Paşa : 

Eşi Fatma 
T. B. M. M. Birinci Dckıem Sinob 
Milletvekili Abdullah Karabina : 

Eşi Zekiye 

- . Ç/13 -
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

87,50 

87,50 
87,50 

87,50 

175 

43,75 

175 

175 

350 

f 
175 

58,34 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 192,50 

5814 18/7/1951 192,50 
» > 192,50 

» » 192,50 

5269 15/12/1948 367,50 

5814 18/7/1951 96,25 

» » 367,50 

5269 15/12/1948 367,50 

» » 700,00 

5814 18/7/1951 367,50 

5269 15/12/1948 128,35 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Ahmet Mazhar 
Akif oğlu . 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hak
kâri Milletvekili Mazhar Müfit 
Kansu : 

Eşi Atiye ihsan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Sadık Ünver : 

Eşi Sıdıka 
Kızı Nazire 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili Hasan Sıddık Hay-
dari 

T. B. M. M. Birinci Donem Mar
din Milletvekili ibrahim Turhan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si-
nob Milletvekili Rıza Vamık Uras: 

Eşi Zehra 

T. B, M. M. Birinci Dönem Elâ
zığ Milletvekili Hacı Fevzi Ce-
lâyir : 

Kızı Nâfia 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si-
nob Milletvekili Hakkı Hami 
Ulukan : 

Eşi Hikmet 
Kızı Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Hafız Mehmet 
Ergin : 

Kızı Meliha 

- ç/14 -
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

350 

-175 

v 

43,75 
43,75 

350 

350 

58,34 

87,50 

87,50 
87,50 

175 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5269 15/12/1948 700,00 

* 

» » 367,50 

» » 96,25-
» » 96,25 

> » 700,00 

5814 18/7/1951 700,00 

» » 128,35 

> » 192,50 

5269 15/12/1948 192,50 
> » • 192,50 

» » 367,50 



Aylık sahiplerinin i&imleri 
Aylık 
miktarı 

- Ç/15 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T. B.»M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Ali Şükrü : 

Eşi Emine Kamer 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Haindi Ulkü-
men 350 

6814 18/7/1951 367,50 

5269 15/12/1948 700,00 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Mehmet Yasef : 

Eşi E. Mediha 
Kızı Aytekin 

35 
35 

T. B. M. İÜ Birinci Dönem Men
teşe Milletvekili Etem Fehmi 
Arslanlı : 

Kızı Hayriye Noyangil 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Di
yarbakır Milletvekili Fevzi Pi-
rinççioğlu : 

Eşi Nazime 43,75 
Kızı Nezihe 43,75 

T. B. M. M. Birinci Döneni Es
kişehir Milletvekili Hüsrev Sami 
Kızıldoğan: 

Eşi Seniye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ur fa 
Milletvekili Ali Saip: 

Eşi Esma Fehime 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bit
lis Milletvekili Derviş Sevunç : 

Eşi Naciye J75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili ismail Suphi 
Soysallıoğlu 

77,00 
77,00 

5814 18/7/1951 367,50 

» » 96,25 
5269 15/12/1948 96,25 

350 

5814 18/7/1951 367,50 

367,50 

5269 15/12/1948 367,50 

700,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- Ç/16 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem is
tanbul Milletvekili Hüseyin Hüs
nü Işık 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Ahmet Çınar : 

Eşi Hatice 
Kızı Zübeyde 
Kızı Alkkadm 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma
latya Milletvekili Hacı Garipoğlu : 

Kızı Besime Taner 

150 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ar
dahan Milletvekili Server 350 

T.*B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Sabit: 

Eşi Semiha 87,50 
Kızı Kumru 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars 
Milletvekili Ali Rıza Ataman: 

Eşi Pakize 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kasta
monu Milletvekili Hüseyin Sabri 
Dura : 

Eşi Gülsüm 17î 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum 
Milletvekili Mehmet Akif : 

Eşi Meryem 175 

58,34 
58,33 
58,33 

87,50 

5269 15/12/1948 700,00 

» » 700,00 

5269 15/12/1948 192,50 
» » 192,50 

367,50 

367,50 

367,50 

> 
» 
» 

» 
» 
» 

128,35 
128,33 
128,33 

192,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraa. 
Milletvekili Arslan Toguz 350 700.00 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili Tahsin Hüdayioğlu : 

Eşi Melek 171 367,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- Ç/17 -

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi, Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş 
Milletvekili Mehmet Rüştü Boz-
kurt : 

Eşi Sariye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şive- \ 
verek Milletvekili Abdülgani En-
sari Yardımcı 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar-
Bakır Milletvekili Abdülhamit 
Hamdi : 

Kızı Hayriye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisam Sahip Milletvekili Mustafa 
Hulusi : 

Eşi Hindiye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili Bekir Sıtkı : 

Eşi Zekiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Muhittin Çötek : 

Kızı Faika 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erain-
can Milletvekili Hüseyin Aksu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis 
Milletvekili Hüseyin Hüsnü Orak-
çıoğlu : 

Kızı Ulviye • 58,33 
Eşi Saadet 58,33 
Kızı Sevim 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ 
Milletvekili Hüseyin Gökçelik : 

Kızı Fatma 87,56 

5269 15/12/1948 367,50 

58H 18/7/1951 700,00 

5269 15/12/1948 192,50 

192,50 

367,50 

367,5© 

700,00 

» » 128,33 
» » 128,33 

5814 18/7/1951 128,33 

192,60 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- Ç/18 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani 
Milletvekili Mehmet Emin özser-
dar : 

Kızı Naciye 175 5269 15/12/1948 367,50 

T. B. M. M*Birinci Dönem Oltu 
Milletvekili Yasin Akdağ 350 700,00 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
anteb Milletvekili Yasin Kutlu 350 700,00 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma
latya Milletvekili Hacı Bedir : 

Eşi Zeynep Fırat 43,75 
Kızı Leylâ Erdem 43,75 

» Ümmühan ötbay 43,75 
» Bedriye Turanlı 43,75 

96,25 
96,25 
96,25 

'96,25 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mente
şe Milletvekili Sadettin : 

Eşi Meliha 
Kızı Makbule 

87,50 
87,50 

192,50 
192,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Güınü-
şane Milletvekili Mustafa Darrnan: 

Kızı Fatma Nigâr 
» Fatma Nedime 

58,33 
58,33 

128,33 
128,33 

T. B. M. M. Birinci Dö»em Mente
şe Milletvekili Hamza Hayati : 

Eşi Ferişta'h öztür'k 
Kızı H. Melek Öztüi'k 

87,50 
87,50 

.192,50 
:i 92,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş < 
Milletvekili Osman Kadri Bingöl : 

Eşi Makbule 87,50 5814 18/7/1951 192,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Milletvekili Ahmet Bilgin : 

Eşi Gül • 175 367,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Batıp Soylu: 

Eşi İnayet 87,50 
» Vuslat Süel 87,50^ 

» » 192,50 
5269 15/12/1948 192,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

- ç/19 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Vehbi Ço-
rakçı : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Hakkı Sütekin : 

Kızı Sadiye Yazgan 58,33 
Eşi Hatice Sütekin 58,33 
Oğlu Sungur Sütekin 58,34 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana 
Milletvekili Eşref Akman : 

Eşi Nefise 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili Avni Paşa : 

Eşi Lûtfiye Zaimler 
Kızı Fatma Bedia Vardar 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mar
din Milletvekili İsmail Şaşa : 

Esi Kâzime 

175 

87,50 
87,50 

87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili Mazhar Germen 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Abdülkadir 
Kemali : 

Eşi Azime 175 

T. B. M*. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili Abdullah Faik Ça-
yıroğlu : 

Kızı Eaziye 87,50 

T. B. M. M. Birinci "Dönem Kozan 
Milletvekili Hüseyin Çelik : 

Eşi Sıdıka 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Der
cim. Milletvekili Ahmet Rasim : 

Eşi Sadiye.Tan 175 

5269 15/12/1948 367,50 

» » 128,33 
» » 128,33 

5814 18/7/1951 128,35 

367,50 

» » 192,50 
5269 15/12/1948 192,50 

5814 18/7/1951 192,50 

700,00 

5269 15/12/1948 367,50 

192,50 

367,50 

5814 18/7/1951 367,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kon
ya Milletvekili Arif Baysal : 

Kızı Şerife 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ma
latya Milletvekili Lûtfullah : 

Kızı Makbule Yetkin 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird 
Milletvekili Halil Hulki : 

Kızı Melike Bayhan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kü
tahya Milletvekili Besim Atalay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gü-
müşane Milletvekili Hasan Fehmi 
Ataç 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yoz-
gad Milletvekili Süleyman Sırrı 
tçöz 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas 
Milletvekili Hüseyin Rauf Orbay 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayse
ri Milletvekili Atıf Tüzün 

T. B..M. M. Birinci Dönem Cebeli-
'ereket Milletvekili Faik : 

Eşi Hesna öztırak 

— ç / » — 
Aylık 
miktarı Tahsis şartlan 

175 

175 * 

175 

350 

350 

350 

350 

c:o 

175 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 367,50 

» » 367,50 

5814 18/7/1951 367,50 

5269 15/12/1948 700,00 

» » 700,00 

5814 18/7/1951 700,00 

* » 700,00 

5814 18/7/1951 700,00 

5814 18/7/1951 367,50 



'Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / t t -

Tahsis şartlan" 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yo* 
gad Milletvekili Z. Feyyaz : 

Kızi N. Muallâ Üst 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karası 
Milletvekili Abdülgafur : 

Eşi Naide 
Kızı H. Lâmia 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili M. Baha Pars : 

Eşi Vedia Pars 

87,50 

87,50 
87,50 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum 
Milletvekili A. Dursun : 

Eşi F. Zehra Yalvaç 87,50, 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sarû-
han Milletvekili ibrahim Sürey
ya Yiğit : 

Eşi Meliha Yiğit 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kır-
gehir Milletvekili Sadık : 

Eşi Fatma Nigâr 
Kızı Semiha Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ada
na Milletvekili. Zekâi : 

Eşi Vasfiye Apaydın 
Kızı Leylâ 

87,50 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem îzmir 
Milletvekili Ferit Bele 850 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ba-
yazıt Milletvekili Şevket : 

Eşi Saadet Bayazıt 

5269 15/12/1948 192,50 

5814 18/2/1951 192,50 
» » 192,50 

367,50 

192,50 

87,50 

192,50 

192,50 
192,50 

192,50 
192,50 

700,00 

192,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç/22 — 

Tahsis şartlan 
Dayandığı kanunun Tutar: 
No. Tarihi LifaK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzis-
tan Milletvekili Zeynel abidin Atak: 

Eşi Nimet 
Kızı Nazlı Sevda 

58,34 
58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Ferit Tek 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan 
Milletvekili Fevzi Çakmak : 

Eşi Fitnat ' 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşenk 350 

T. B. M. M. Birinci Donem Baya-
zıt Milletvekili Atıf Bayazıt 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ka
resi Milletvekili Hacim Muhittin 
Çarıklı 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Doktor Suat : 

Eşi N. Mefharet Soyer 87,50 
Kızı A. Türkân Soyer 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum 
Milletvekili ismet Eker 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir 
Milletvekili' Hacı Süleyman : 

Eşi Ayşe Akgün 58,34 
» Fatma Bilgen 58,33 

5814 18/ 7 /1951 128,35 
» » 128,33 

700,00 

367,5C 

700,00 

700, 

700,0C 

5269 15/12/1948 192, 
» » 192,5C 

5814 18/7/1951 700,0C 

5814 18/7/1951 128,3P 

» » 128,3 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık ' 
miktarı , 

ç / s & -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kas
tamonu Milletvekili Hulusi özde-
mir 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çan
kırı Milletvekili Neşet Akkor 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmit 
Milletvekili Hafız Abdullah : 

Eşi Makbule Tezemir 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzin
can Milletvekili Şeh Mehmet Fev
zi Fırat : 

Kızı Fehime 175 

5814 18/7/1951 700,00 

700,00 

367,50 

367,50 

T. B. M. M.. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Ali Rıza özdaren-
de : / ' . 

Eşi F. Duhter 87,50 
Kızı A. Sıdıka 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gene 
Milletvekili Hamdi : 
% Eşi Lâtife 43,75 

» Lûtfiye 43,75 
Kızı Müzeyyen - 43,75 
Oğlu Şahin 43,75 

» » 192,50 
» » 192,50 

» » 96,25 
» ' » 96,25 
» » 96,25 
» » 96.25 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Emin Erkut Seyitoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trab
zon Milletvekili Rıdvan Hüsrev 
Gerede 350 

I 00.00 

700,00 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir 
Milletvekili Yunus Nadi : 

Eşi Nazime Abalıoğlu 175 367,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bur
dur Milletvekili M. Ali : 

Kızı Fatma Belkıs Bengören 175 807,50 



- Ç / 3 * 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Ayhk 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın 
Milletvekili M. Emin : 

Eşi Leylâ Erkut 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antal
ya Milletvekili Rasih Kaplan : 

Kızı Fatma Kaplan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Bekir Sami : 

Kızı îffet Kundul 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem içel 
Milletvekili Yusuf Ziya : x 

Eşi Meliha Eraydm 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mer
sin Milletvekili Salâhattin Köseoğlu : 

Eşi Nebile . 87,50 

T.* B. M. M. Birinci Dönem Mer
sin Milletvekili Fahrettin Altay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi 
Milletvekili Kâzım Özalp 350 

T. B, M. M. Birinci Dönem An
talya Milletvekili Ali Vefa : 

Eşi E. Firdevs Seyhanlı 179 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzis-
tan Milletvekili Esat : ı 

Eşi Şahende özoğuz 

Trabzon'un Çaykara İlçesinin Pa
çan Köyünden Kaltabanoğlu Ah
met Yılmaz 

Arif Necip Kaskatı : 
Eşi Mezkûre Kaskatı 
Kızı Leman Kaskatı 

175 

100 

130 J Evlenmelerine 
70 $ ödenmek tUere 

5814 18/7/1951 367,50 

» » 367,50 

> » 367,50 

« » 192,50 

» » 192,50 

» » 700,00 

» » 700,00 

»269 15/12/1948 367,50 

5260 15/12/1948 367,50 

0221 20/1/1954 220,00 

kadar > 6229 15/2/1954 273,00 
( » » 154,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

Mehmetoğlu Mehmet Karaerkek 120 Kaydı hayat şartiyU 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Topçuzade Ali Rıza: 

Kızı Mahmure Akyol 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Af
yon Milletvekili Hulusi : 

Eşi A. Nüzhet Kutluoğlu 175 

Bulgaristan muhacirlerinden Zeh
ra Işık 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kay
seri Milletvekili Rifat Çalıka 

Balkan Harbinde, Birinci Cihan 
Savaşında ve istiklâl Savaşında 
fevkalâde hizmetleri sebk eden 
Mehmet Salih Çavuş 

istiklâl Harbinde Mehmet Fuat 
Tanrısever 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gene 
Milletvekili Ali Vasıf Telli : 

Eşi Nedime 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saru-
han Milletvekili Refik Şevket înce: 

Eşi Fatma Mihriye 

175 Jtaydı hayat gartiylt 

350 

175 Kaydı hayat şartiyla 

Kore Türk Silâhlı Birliği Aşçısı 
Mehmet Akman : 

Eşi Satı Akman 100 
Annesi Döndü Yıldız 100 Kaydı hayat şartiyle 

175 Kaydı hayat şartiyl» 

58,34 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Er-
tuğrul Milletvekili Mustafa Kemal: 

Eşi Ayşe Nuriye 17fi 

6390 11/3/1954 252,00 

5814 18/7/1951 367,50 

887,50 

5227 20/1/1951 367,50 

5814 18/ 7/1951 700,00 

6598 20/5/1955 367,50 

6576 20/ 5 /1955 220,00 
» » 220,00 

6599 367,50 

5814 18/7/1951 128,35 

§269 15/12/1948 367,50 

5814 18/7./1951, 367,50 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktarı 

Ç / 2 6 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek 
Milletvekili Mustafa Lûtfi Azer : 

Eşi Naime 175 

Edirne müdafii merhum Şükrü 
Paşa : 

Esi Zafer Edirne 

T. B. M. M. Birinci Dönem Er/u
rum Milletvekili M. Salih : 

Eşi Fethiye Yeşiloğlu 
» Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir 
Milletvekili M. Esat : 

Eşi A. Fekade Bozkurt 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili H. Hilmi : 

Kızı Nuriye Vaner 
» Muazzez Erman 

200 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bolu 
Milletvekili Fuat Omay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar
bakır Milletvekili Abdülhamit 
Hamdi Bilecen : 

Karısı Nahide 87,50 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Di
yarbakır Milletvekili Abdülkadir 
Kürkçü : 

Eşi Fatma Kürkçü 43,75 
Kızı Sevim 43,75 

175 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem İspar
ta Milletvekili İsmail Remzi : 

Eşi Sıdıka Berk 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan 
Milletvekili Mustafa Elva Cante-
kin : 

Eşi Ayşe Lûtfiye 175 

§814 18/ 7 /1951 367,50 

6597 20/ 5 /1-955 420,00 

5814 18/7/1951 700,00 

192,50 

5269 15/12/1948 192,50 
* » 132,50 

96,25 
96,25 

367,50-

192,50 
192,50 

367,50 

367,50 

Ramazanoğlu Abdülkerim Zırhlı 150 6657 6/2/1956 315,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç/27 

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyar
bakır Milletvekili Zülfü : 

Eşi Fahriye Tığrel 

T. B. M. M. Birinei Dönem izmir 
Milletvekili Enver Tekand 

T. B. M. M. Birinci Dönem istan
bul Milletvekili Dr. Adnan Adı-
var : 

Eşi Halide Edip Adı var 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi-
finteb Milletvekili Ragıp : ' 

Eşi Cevahir Yoğun" 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstan
bul Milletvekili Neşet Özercan: 

Eşi Fatma Unsal 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ca-
nik Milletvekili Ahmet Nafiz 

'Özalp : 
Eşi Kadriye Özalp 

T. B. M. M. Birinci Dönem Si
verek Milletvekili M. Sırrı : 
• Eşi Raşide Yücel 

T. B. M. M. Birinci Dönem ' Öü-
müşane Milletvekili M. Şükrü : 

Eşi Arife Üçüncü 
Hasan Hacı Selimoğlu Hüseyin 
Aydın 'm : 

Karısı Hanife Aydın 
Kızı Müveddct Aydın 

Mehmedoğlu Yunus Karlıova'nın: 
Karısı Zehra Karlıova 

Hüseyinoğiu Harun Atay'm : 
Karısı Nafıa Atay 
Kızı Fatma Atay 

175 

350 

175 

175 

175 

175 

58,34 

175 

5814 18/ 7 /1951 367,50 

» » 700,00 

5269 15/12/1948 367,50 

367,50 

5814 18/7/1951 367,50 

5269 15/12/1948 367,50 

5814 18/7/1951 128,35 

5209 .15/12/1948 367,50 
1 ; Kaydı hayat şartiyle ve "] 

n L dul kaldığı müddetçe j» 685;; 
. bekâr olduğu müddetçe J » 

) Hayatta bulunduğu ve ^ 
150 ( dul kaldığı müddetçe ( 

1 Kaydı hayat şartiyle ve 1 
150 | dul kaldığı müddetçe }• 
150 J bekâr olduğu müddetçe J 

5/12/1956 315,00 
» 315,00 

315,00 

» 315,00 
» 315,00 



Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 
miktarı 

Ç / t t -

Tahsis şartlan 
t)ayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem tcmit 
'Milletvekili Fuat Carım 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahip Milletvekili Ali Çe-
tinkaya : 

Karısı Zehra Mefharet 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa 
Milletvekili Necati Kurtuluş : 

Kızı Şükriye Kumlu 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erga
ni Milletvekili İbrahim Hakkı Ak-
gûn : 

Eşi Nadide 29,17] 
KıszıMünübe 29,17 [ 

» Nesligür 29,16J 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki 
Karahisar Milletvekili Mehmet 
Memduh Erbek : 

Eşi Hatice 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Koca
eli Milletvekili Hamdi Namık Gör: 

Eşi Şivekâr 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gene 
Milletvekili Fikri Faik : 

Eşi Saliha Güngören 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Balı
kesir Milletvekili Mehmet Vehbi 
ailesi : 

Eşi Saffet Bolak 87,50 ' 
Oğlu Mehmet Esen 87,50 

Gazianteb Mücadelesinde büyük 
hizmetleri bulunan Mehmetoğlu 
Nuri Pazarbaşı 500 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya Mebusu Hamdullah Sup- / 
W TarmÖver 350 

5814 18/7/1951 700,00 

5269 15/12/1948 367,50 

5269 

5269 

5269 

5269 

5269 

367,50 

867,50 

367,50 

367,50 

5269 15/12/1948 192,50 
» » 192,50 

7122 2/6/İ958 1000,00 

5269 15A2/1M.8 700,00 



-Ç/9»- • 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşe
hir Mebusu Müfit 

Eşi Saliha Teslime Kurutluoğlu 175 5269 15/12/1948 367,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Edirne 
Milletvekili Cafer Tayyar 

.Eşi E. Melek Eğilmez 175 » » 367,50 

istiklâl Harbinde Kilikya Cephe
sinde fevkalâde hizmetleri sebk -* 
eden Morovalı Sadettin 200 7141 25/ 6 /1958 420,00 

tsmailoğlu Hasan Pamir 200 » » 420,00 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars * 
Mebusu Fahrettin : 

Eşi Zühre Erdoğan 175 5269 15/12/1948 367,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik 
Mebusu Ahmet Hamdi : 

Kızı Emine Ülker Yalman 175 » > 367,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzis-
tan Mebusu Mehmet Necati ailesi: 

Kızı Mesture 87,50 5269 15/12/1948 192,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazi- , 
anteb Mebusu Hafız Mehmet : 

Eşi Nuriye Şahin 175 » » 367,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzu
rum Mebusu M. Terfik ailesi : 

Eşi Rabia Kütükçü 87,50 (192,50 
Kızı Makbule Şehsuvar 87,50 ' ' * * . } 192,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş 
Mebusu Abdülgani : 

Eşi Hayriye Ertan 175 » > 367,50 



Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amas
ya Milletvekili Mehmet Ragıp 
ailesi : 

Karısı Veliye Topala 
Kızı Emine Behire 
Kızı A. Samime Gün 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde 
Milletvekili Mustafa Hilmi. : 

Eşi Zarife Soydan 

Aylık 
miktarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van 
Milletvekili Tevfik : 

Kızı Pakize Demiroğkı 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çankırı Milletvekili Sait : 

Kızı Atiye Sönmezer (Ücok) 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Cebelibereket Milletvekili Rasim 
Celâlettin : 

58,34 
58,33 
58,33 

İ.75 

T. B, M. M. Birinci Dönem Adama 
Milletvekili M. Hamdi : 

Eşi Mümine îzgi 175 

1.75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malat
ya Milletvekili Mustafa Fevzi : 

Kızı Vecibe Bilgili 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Sahib Milletvekili Mehmet 
Vasfi : 

Eşi Fatma Seçer 87,50 
Kızı Ayşe Erdoğdu 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kara-
hisarı Şarki Milletvekili Mustafa 
Sırrı Atay : 

Kızı Ulviye Yurdakul 1.75 

istiklâl Harbinde büyük yarar
lık gösteren Yozgadh İsmaîloghı 
Nâzım. Kafaoölu 500 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili Şevket Can-
daner : 

Kızı Nezihe Tanyolaç 175,00 

175,00 

Ç / 3 0 -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 128,35 
» :» 128,33 
» » 128,33 

5269 15/12/1948 367,50 

367,50 

367,50 

367,50 

\ 192,50 
\ 192,50 

» » 367,50 

7266 11/5/1959 500,00 

5269 15/12/1948 367,50 

» » 367,50 

» » 367,50 



Aylık sahipleriniıı isimleri 
Aylık 

miktarı 

ç/3i 

Tahsis şartları 
Dayandığı kamınım Tutarı 
No. Tarihi Lira 

Kızı Fikret Azize Ö/tekin 43,75 
Kızı Nilüfer Azize Öztekitı 43,75 

5814 18/7/1951 96,25 
» ' » 96,25 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ertuğrul Mebusu Haindi Aksoy 350,00 5269 15/12/1948 700,00 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siird Mebusu Mustafa Sabri : 

Kızı Sıdıka Öcal 29,17 
Oğlu Uğurtan Baysan . 29,17 

»• Bahtiyar 29,17 
» Yaşar ._ • 29,17 

Esi Sefika 29,15 

» » 64;:17 
» » 64,17 
» » 64,17 
» » 64,17 
» » 64,13 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kütahya Milletvekili Mehmet Ali .-
Cevdet : 

Esi Z. Melâhat Barlas 175,00 367,50 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bolu Milletvekili Cevat Abbas : 

Kızı Muallâ Gürer 58,34 128,35 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe Mebusu Di-. Tevfik Rüş
tü Araş 350,00 700,00 

İsparta Mebusu M. Tahir ailesi : 
Kızı Tuna - 58,33 
Eşi Hamide 58,34 

T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ankara Mebusu Ali Fuad Cebesoy 350,00 

T, B. M. Meclisi Birinci İntihap 
Devresinde İcra Vekilleri Heyeti 
Reisliğini vekâleten ifa eden Re-
fet Bele 3 000,00 

T. B. M. Meclisi Birinci Devre 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüse
yin Rauf Orbay 3 000.00 

128,33 
128,35 

5269 1/ 4/1960 700,00 

7430 1/ 6 /1960 3 000,00 

000,00 

Millî Mücadeleye lıaşıııdan sonu
na kadar Jandarma eri ve süvari 
çavuşu olarak iştirak eden Ab-
dullahoğln Muhittin Tercan. 500,00 12 6/7/1960 500,(,;) 



- Ç / 3 2 -
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı Tahsis şartları No. Tarihi Lira 

Vatani bir hizmet yapmakta iken 
gaybubeti tahakkuk eden Tahsin-
oğlu Nuri ailesi : 

Eşi Sariye Yeniay 200,00 Kaydı hayat şartiyle 22 15/7/1960 200,00 
Kızı Fethiye 200,00 Evleninceye kadar » » 200,00 

27 Mayıs 1960 tarihinde Millî în- • 
kılâp hareketi esnasında bacağını 
kaybeden Alioğlu Şevket Kurt 500,00- 41 29/7/1960 500,00 

Maraş, Gazianteb harblerinde ve 
Millî Mücadelede büyük hizmet- Hayatta bulunduğu müd-
leri bulunmuş olan Nuri Atesoğlu 500,00 detçe 68 24/ 8 /1960 500,00 

İstanbul Bayazıt Meydanında 
Üniversite talebelerinin yaptığı 
millî nümayişte atılan bir kurşun
la şehit düşen Turan Emeksiz : 

Annesi Zeynep 350,00 
Kız kardeşi Gülnaz 350,00 

» » Solmaz 350,00 

Balkan Harbi, Birinci Dünya Har
bi ve Millî Mücadeleye Jandarma 
kıtasiyle katılan ve müteaddit 
takdirnameler ile taltif edilen 
Narman'm Şekerli köyünden Be-
kiroğlu Mustafa Uğurlu 500,00 ' 96 6/10/1960 500,00 

95 6/10/1960 350,00 
» » 350,00 
» » 350,00 

122 593,43 



G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] 

Kanun 
No. 

1050? Muhasebe! Umumiye Kanununun'50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209 \ hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı 

ve Zürih'de Şark Demiryolları Bankası arasında münakit 4 kıta itilâfna-
me ve merbutatının tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kompani Eksporto En-
korporeytet Şirketi arasında akdedilen mukavelenamenin tasdikına* dair 
Kanun 

2173 Harb gemilerinin tamiri için Gölcük'de tamir limanı ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanun 

2182? Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 1219 sayılı Kanu-
2876 \ na eklenen kanun ve eki Kanun 
2510 îskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıf zıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara 

ait Kanun 
2832 Millî Savunma Bakanlığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı devlet tebaasından mütehassıs ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında Kanun 

2917 Aydm ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muame
lâtına dair 2784 numaralı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

31321 
4100 
4649 
5259 Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüdat icrası-
6089}- na mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 
6200 
6425 
6656 
7030J 
3142 Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman şirketleri ile 10 . X I I . 1928 

tarihli mukavelenamelerin bâzı maddelerinin tadiline dair iki kıta muka
velenamenin tasdiki hakkında Kanun 



— G/2 — 
Kanun 

No. 

3262] 
38131 
4643 [ Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hudutlarına kadar yapılacak de-
5075 f miryolları hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 
6845| 
7009J 
3395? Millî Savunma ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587 \ mesi hakkındaki Kanun ve eki 
3892 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sâri taahhüt icrasına dair Kanun 
4635 Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, 

mütehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hakkında 
Kanun 

4643] 
5413 [ Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi-
6210 f rişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
66021 
7358J 
4879 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımı için gelecek yıllara geçici yüklen

melere girişilmesi hakkında Kanun 
4940 Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 
5011] Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası ve eklenti binaları ile tesislerinin ya-
5855 [ pim yetkisinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun ve ek 
70741 Kanun 
7416J » 
5032? İstanbul Adalet Binası inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri-
6148S silmesi hakkında Kanun 
5076] 
5367 [ Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
5843 f yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Bayındırlık Bakanlığına devri 
6213 hakkmda Kanun 
7415 
5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
5414 İskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415? Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 
6601$ geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5511 ? Gördes kasabasının nakledileceği Kocamutluk mevkiinde yaptırılacak mes„ 
5948 \ kenler hakkmda Kanun ve ek Kanun 
4677? 
5581$ Atatürk Anıt - Kabri inşaatına dair Kanun ve ek Kanun 

5602 Tapulama Kanunu 
5642 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 

Kanuna ek Kanun 



G/3 
Kanun 

No. 

5775 
6192 
6237}- Limanların inşa, tevsi, Islah ve teçhizine dair Kanun 
6596 
7047 
5970 Ankara 'daki Kızılay Hastanesinin satmalınması hakkında Kanun 
6128' ^ n * ^ a ( * v o istasyonlarıma kurulması ve Ankara Radyo İstasyonunun 
6588 ^ tevsi ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak-

j kında Kanun 
6147 İstanbul ve İzmir'de birer ceza evi yaptırılması için gelecek yıllara geçi

ci taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
7027 l -^stan^ul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hak-
7306! kında Kanun 
6181 İltisak ve kavuşak hatları inşaatına dair Kanun 
6059 £ Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşaatı için gele-
6373$ cek yıllara sari taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6409 Tavas kazasının heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin değiştirilmesi 

hakkmda Kanun 
6538 İstanbul Kapalıçarşısının tamir ve ihyası hakkında Kanun 
6589? Türkiye Büyük Millet Meclisi binasiyle müştemilâtının tefriş ve tezyin 
7007$ işleri için gelecek senelere sâri taahhüde girişilmesi hakkmda Kanun 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon 'da bir üniversite kurul

ması hakkmda Kanun 
6595 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hakkmda Ka

nun 
6602 Demiryolları ve Limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere 

girişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
6683? Gerze yangınından, Lüleburgaz ve İnece'de su baskınından zarar gö-
7048 f renlere yapılacak yardım hakkında Kanun 
6805 Ankara'da İstatistik G-enel Müdürlüğü binası yaptırılması için gelecek 

yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve De

nizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında Kanun 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydm ve Sakarya vilâyetleri dâhilinde vukua ge
len yer sarsıntısında zarar görenlere yapılacak yardım hakkmda Kanun 

7020 Umumi muvazeneye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara 
sâri'taahhütlere girişilmesi hakkmda Kanun 

7026 Ankara Üniversitesi Tıp- ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaç
larını karşılamak üzere gelecek yulara sârj.taahhüde girişilmesi hakkmda 
Kamın 

186 Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 

f eçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
lköğretim ve eğitim Kanunu 

229 Gülhane Askerî Tıp Akademisi binasının inşası hakkmda Kanun 





F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde «*- 7 

[Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat tahsisatının 
aktarılabileceği tertipler] 

1. — Mahkeme hardan 
2. — Mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden tahsisattan kalmıyanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçlan 





M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 8 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

Maarif Vekâleti 

Okulun adı 

Adana Erkek 
» Kız 

Afyon 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa Erkek 
Bursa Kız 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır Ziya Gökalp 
Edirne 
Erzurum 
Gazianteb 
istanbul Erkek 

» Çamlıca Kız 
» Erenköy Kız 
» Galatasaray 
» Haydarpaşa 
» Kabataş 
» Kandilli Kız 
» Vefa 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lira 

1 350 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 
1 350 
1 350 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 500 
1 500 
1 500 
1 800 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

Okulun adı 

istanbul Kız 
izmir Atatürk 
izmir Kız 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Sivas 
Trabzon . 
Yozgad 
Bilecik 
Bolu 
izmir - Buca Ortaokulu 
Yalvaç Ortaokulu 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• 

Ankara îsmetpaşa Kız Enstitüsü 
istanbul Bakırköy Kız Enstitüsü 
Erkek Sanat enstitüleri ve 
okulları 

erkek 

Ecnebi dil ile tedrisat yapan liseler 

Lira 

1 500 
1 350 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 
1 125 

9 1 125 
1 125 
1 125 
1 350 
1 125 
1 125 
1 125 

sanat 
1 125 
1 800 



N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 9 

[2005 sayılı Kanunun 3 neü maddesine göre okul pansiyonlarında 1957 yılı içinde kullanılacak 

ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Maarif Vekâleti 

Memuriyetin nev'i 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Müzakereci 
> 

Yönetim memuru 

» » 

Doktor j. 
» ^ Barem içi 

Aded Ücret Memuriyetin nev'i 
,—: * — 

50 
195 

7 
18 
20 
21 
31 
35 
25 
27 
17 
20 
15 
40 

300 
200 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
260 
230 
500 
400 
300 

Hastabakıcı 

Ahçı (Yamağı ile beraber) 

» » 
» » 

Hizmetliler 

Teknisiyen 
Hademe 

ided 

20 
40 
15 
20 
55 
3 
7 
16 
21 
25 
60 
50 
150 
500 

Ücret 

300 
260 
800 
700 
600 
500 
450 
350 
300 
260 
250 
600 
300 
250 



H - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 11 

I - Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye (Madde : 33) 

A) Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Başbakan 
Bakanlar 
Meclis üyeleri 
Genel Kurmay Başkanı 

B) Memur ve hizmetliler 
Maaş ve ücret tutarları 2 000 lira olanlar 

1 750 » 
1 500 » 
1 250 » 
1 100 » 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

Yevmiye 
miktarı 
Lira 

7ö 
75 
50 
40 
50 

30 
26 
22 
19 
16 
14 
12 
10 
9 
7 
7 

K. 

50 
50 

50 
50 

50 

50 

400 » ve daha as olanlar 6 

C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gabi 
hesaplananlar (Madde 33 fıkra «b» ) 
Maaş ve ücret tutarları 1 500 lira olanlar 26 

» » » 1 250 » » 22 
» » ' » 1 100 » » 19 
> » » 950 » » 17 
» » » 800 t ve daha ax olanlar 15 

50 

50 
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II - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmim 

(Madde : 34) 

Yabancı memleketlerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyle 
muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetliye 
ödenecek yevmiyeler için Bakanlar Kurulunca tesbit olunacak 
miktarlar: 

Yukardaki 1 numaralı kısmın A işaretli bendinde yazılı olanlar 
için yurt içi yevmiyelerinin en çok 3 katı 

Maaş ve ücret tutarları 2 000 lira olanlar için yurt içi yevmi
yelerinin en çok 4 katı 

Maaş ve ücret tutarları 1 750 lira olanlar için yurt içi yevmi
yelerinin en çok 4,5 katı 

Maaş ve ücret tutarları 1 500 lira olanlar için yurt içi yevmi
yelerinin en çok 4,5 katı 

Maaş ve ücret tutarları 1 250 lira olanlar İçin yurt içi yevmi-
yelerinin en çok 5 katı 

Maaş ve ücret tutarları 1 100 lira olanlar için yurt içi yevmi
yelerinin en çok 5 katı 

Maaş ve ücret tutarları 950 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 5,5 katı 

Maaş ve ücret tutarları 800 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 6,5 katı 

Maaş ve ücret tutarları 700 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 7 katı 

Maaş ve ücret tutarları 600 lira olanlar için yurt içi yevmiye
lerinin en çok 7,5 katı 

Maaş ve ücret tutarları 500 ve 450 lira olanlar için yurt içi 
yevmiyelerinin en çok 9 katı 

Maaş ve ücret tutarları 400 lira ve daha az olanlar için yurt 
içi yevmiyelerinin en çok (10) katı olabilir. 

III - Yurt içinde yer değiştirme masrafı (Madde : 45) 

İ. Maaş veya ücret tutarları 950 lira 
veya daha fazla olanlar 

2. Maaş veya ücret tutarları 950 lira
dan az olanlar 

Kilometre veya deniz 
mili başına verilecek 

miktar 

Aile efra-
Şahıslar, dından her 

için biri için 

20 kuruş 5 kuruş 

15 > 5 » 



— H/3 -
IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde : 50) 

[1] SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğünün 50 nci maddesinin 1 ve 2 numaralı 
fıkralarında gösterilen teknik memur ve hizmetliler 

Maaş veya ücret 
tutarı 
Lira 

350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
950 

1 100 
1 250 
1 500 

Alacağı gi 
tazminat i 

Lira 

5 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
15 

indel 
aikta 
K. 

50 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 

[2] SAYILI CETVEL 
Harita Genel Müdürlüğü subay ve astsubaylarına, askerî ve 

sivil teknik memur ve hizmetlilere 

Maaş veya Tazminat 
ücret tutarı yevmiyesi 

Lira 

350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
950 

1 100 
1 250 
1 500 

Lira 

5 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
15 
15 

K. 

50 
50 
50 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
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[3] SAYILI CETVEL 

Tazminat 
yevmiyesi 
Lira K 

50 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen 
tapu ve kadastro memur ve hizmetlileri : 
a) Gezici kadastro hâkimleri L1 00 
b) Müdürler, mühendisler, harita uzmanları 9 50 
e) Teknisiyenler, kontrol memurları, fen âmir 

ve memurları, tasarruf azaları ve posta ta
pu memurları 7 00 

d) Teknisiyen yardımcısı, fen memur muavin-

e) 
50 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
*) 
g) 
h) 

50 
a) 
b) 
c) 
a) 
e) 
i) 
g) 
h) 
i) 

leri ve diğer memur ve daimî hizmetliler 
Geçici hizmetliler 

nci maddenin 4 
Maaş 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

numaralı bendinde yazılı olanlar 
veya ücret tutarı 1 250 lira olanlar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

az olanlar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 100 » 
950 » 
800 » 
700 » 
600 » 
500 > 
450 » 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

ve daha 

nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı olanlar 
Maaş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

aşağı 

veya ücret tutarı 1 750 lira olanlar 
•» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

olanlar 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 500 » 
1 250 » 
1 100 » 

950 » 
800 » 
700 » 
600 » 
600 » 

;, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve daha 

5 
2 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
5 

4 

14 
12 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

5 

00 
50 

00 
50 
50 
50 
50 
50 
00 

50 

50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 

00 



L - Cetveli 
Büt^e Kanunu : Madde — 11 

[1960 Bütçe yılı içinde kullanılmıyacak memur kadroları] 



~ty* 

D. Memuriyetim nev'i 

14 Memur 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
Aded Aylık 

45 300 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

12 îmanı - Hatip 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
195 400 I 14 îmanı - Hatip 305 300 

Tapu ve Kadastro Genel Mürürlüğü 

9 Mühendis 
10 » 
11 » 

MERKEZ 

5 
15 
15 

600 
500 
450 

VİLÂYETLER 

7 örüp Tapu Sicil Müdürü 800 

8 
9 

10 
12 
9 

10 
14 

Kontrol Memuru 
» » 
» » 

Tetkik Memuru 
Kontrol Memuru 

» » 
Kadastro Teknisiyen 
dımcısı 

Yar-

3 
1 
1 
1 

12 
16 

267 

700 
600 
500 
400» 
600 
500» 

300 

MERKEZ 

Adalet Bakanlığı 

9 Mütercim 2 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Mümeyyiz 
11 Memur 
1 3 * • • 

600 

1 
1 
1 
1 

700 
500 
450 
350 

VİLÂYETLER 

13 

11 

Vilâyet ve Kumandanlık Mu-
hakim Şubesi Müdürü 
Vilâyet ve Kumandanlık Mu-
hakim Şubesi Müdür Muavini 
Vilâyet ve Kumandanlık Mu-
hakim Şubesi Kâtibi 
Hâkim namzedi 

1 
77 

1 100 

950 

350 
450 



L7S — 

İçişleri Bakanlığı 
D, Metmüriyetin uev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

2 Müsteşar 

Hukuk Müşavirliği 

14 Kâtip 1 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

13 Kâtip 7 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 
13 Kâtâp 2 
14 » 1 

Sivü Savunma İdaresi Başkanlığı 

5 Sivil Savunma idaresi Müte
hassısı (ihtisas yeri) 3 

6 Sivü Savunma Şube müdür
leri (ihtisas yeri) 3 

8 Sivil Savunma Şube Şefi 3 

1 750 

300 

350 

350 
300 

1 100 

950 
700 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

11 Sivil Savunma Şube Memuru 3 
13 Kâtip 3 

Kâğıt İşleri Genel Müdürlüğfü 

13 Kâtip 
14 » 

Gereç Müdürlüğü 

13 Kâtip 2 

450 
350 

350 
300 

350 

VİLÂYETLER 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 

5 Mütehassıs 10 1 100 
8 Sivil Müdafiala Müdür Mua-

vM (ihtisas yeri) 2 700 
11 Memur 15 450 
13 Kâtip 20 350 
14 Nahiye Tahrirat Kâtibi 156 300 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
6 Şube Müdür Muavini 

13 Nezarethane Memuru 
13 S. 4. Muamelât Memuru 
14 S. 5 » » 
8 Malî Polis Mütehassısı 

11 öğretmen 
8 Hekim 

1 
1 
4 

49 
1 

15 
2 

950 
350 
350 
300 
700 
450 
700 

9 

11 
13 
11 
9 

10 

istanbul Polis Okulu Dahili
ye Müdürü 
Eczacı 
Kabile 
Lâiboratuvar Memuru 
Baş/komiser 
Komiser 

1 
1 
1 
1 
3 
9 

600 
450 
350 
450 
600 
500 

3 İktisat Müşavir 
5 Orta - Şark işleri Müşavir 

Dışişleri Bakanlığı 
2 1 500 Muavini (ihtisas yeri) 

9 Seferberlik Müdürü 
2 1 100 
1 600 
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D. ; M^mSuriyetin nev'd 

Maliye Bakanlığı 
Aded^ Aylık | D. 'Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü 

10 Birinci Mümieyyüz 
11 îkmci » 

500 
450 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

13 Vergi Memuru 11 350 

Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletleraıram 

İktisadi tş Birliği Genel Sekreterliği 

13 Memur 6 350 

özlük İsleri Müdürlüğü 

13 Memur: 2 350 

Vergiler Temyiz Komisyonu 

3 Daire Eeisi 
4 Âza 

1 1 500 
2 1 250 

5 Başraportör 
6 Raportör 
7 » 
8 Servis Şefi 
9 Memur 

10 » 

VİLÂYETLER 

Borsa Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü 

11 îkmci Mümeyyiz 1 

4 
4 
4 
3 
2 
2 

1 100 
950 
•800 
700 
600 
500 

450 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 İkinci Mümeyyiz 1 450 

Gelirler Genel Müdürlüğü 

12 Vergi Kontrol Memuru 11 400 

Millî Eğitim Bakanlığı 

6 Uzman 

MERKEZ 

Yayım Müdürlüğü 

VİLAYETLER 

Atatürk Üniversitesi 

A) idare Heyeti 

Yayım İşleri Müdürü 
işletme Müdür Yardımcısı 
Fakülte Sekreteri 
Kitaplık Müdür Yardımcısı 
Kitaplık §efi 
Büro Şefi 
îdare Memuru 

-f 

1 

1 
1 
2 
1 
4 
5 
3 

950 

1 

1 100 
950 
950 
950 
700 
600 
800 

9 
10 
11 
11 
12 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

Ayniyat ve ! Üerrazıım Şefi 
1 nci Mümeyyiz 
2 nci » 
Memur 

B) 

Profesör 
» 
•» 

» 
» 

Doçent 
» 
» 

öğrtatim Heyeti 

3 
7 
9 

15 
11 

10 
20 
20 
20 
30 
50 
60 
80 

600 
500 
450 
450 
400 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

960 
800 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

C) öğretim yardımcıları 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

Uzman 
» 
> 

Asistan 
» 
» 
> 

Okutman 
» 
> 

2 
3 
4 

40 
50 
60 
60 
5 
5 

10 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
800 
700 
600 

3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
12 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ti 

öğretmen 
» 
> 
» 
» 
• 

öğretmen 
» 

Asistan 
Memur 

» 
» 

Lise ve Ortaokullar öğretmen ve 
Memurları 

8 
14 
70 
44 
47 

182 
34 

Yüksek İslâm Enstitüsü 

4 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
8 
2 
2 
4 

Teknik Okullar 

A) öğretim Kurulu 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
6 > ' 
6 Doçent 
7 » 

15 
22 
35 
10 
10 

1 500 
1 250 
1 100 

800 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
400 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
. 950 

800 

D. # Memuriyetin nev'i 

9 Asistan 
10 » 
4 öğretmen 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 

Aded Aylık 

B) Memurlar 

9 
10 
8 
9 
7 
5 
5 
8 

9 
11 

9 
11 

Sekreter 
Muhasip 
Kitaplık Şefi 

» Memuru 
Kâtip 

Ambar Memuru 
Laborant 
Doktor 
Yatı Yurdu Müdürü 

» » Müdür Yardımcısı 
» » Kâtip, Hesap 

Memuru 

Ambar - Depo Memuru 

10 
10 
5 

12 
15 
10 
10 

1 
2 
1 
1 
1 
3 

10 
3 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

Atatürk Üniversitesi 

Ç) .-'•.' E k görer kaöföları 

Dekan 
» 

Bölüm Başkanı 

Yüksek İslâm Enstitüleri 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 

600 
500 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 

1 100 
1 100 
1 100 
700 
700 
600 
500 
700 
600 
800 

1 100 
700 

700 
600 
450 
600 
450 

Ücret 

1 210 
5 170 
24 170 

300 
250 
200 
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Bayındırlık Bakanlığı 
D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

6 Müfettiş 
7 » 
8 » 

12 Meınur 
13 Kâtip 

Aded Aylık I) 

Hususi Kalem Müdürlüğü 

10 Şef 
13 Kâtip 

1 
2 
2 
1 
1 

950 
800 
700 
400 
350 

500 
350 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 
Demiryollar İnşaat Fen Heyeti 

6 Yüksek: Mühendis 1 
7 Yüksefk Mühendis veya Mi

mar 1 
8 Yüksek Mühendis veya Mi

mar 2 
9 Yüksek Mühendis veya Mimar 1 

Etüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

9 Baş Fen Memuru 1 

Malzeme Fen Heyeti 

6 Yüksek Mühendis J> 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

8 Yüksek Müh. veya Baş Fen 
Memuru 1 

9 Desinatör 1 
11 Memur 1 

Muamelât ve İstimlâk Müdürlüğü 

11 Memur 

Tetkik Müdürlüğü 

8 Müdür Muavini 
11 Memur 
12 > 
13 İstimlâk Memuru 
8 Mühendis (Y. Müh. veya Müh.) 

950 

800 

700 

600 

600 

950 

700 
600 
450 

450 

700 
450 
400 
350 
700 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

9 İstimlâk Müfettişi 1 
10 » Fen Memuru 1 
9 Fen Memuru 2 

10 Ressam (İhtisas Mev.) 1 
10 » 1 
11 ». 1 
10 Kâtip 1 
9 Memur 1 

13 Sipariş Memuru 1 
13 Ayniyat ve Hesap Memuru 2 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Yapı İşleri Fen Heyeti 

!) Müh. veya-Baş Fen Memuru 3 

Muamelât Müdürlüğü 

1.1. Memur 
12 » 

Proje Bürosu 

9 Ressam (İhtisas Mev.) 
9 » 

Muamelât kısmı 

12 Muamelât Memuru 
13 » » 

Tesisat Bürosu 

7 Kalorifer Mütehassısı 
8 Elektrik Teknisiyeni 
9 Tesisat Ressamı 

Ceza ve tevkif evleri yapımı 

8 Fen Memuru, Mimar veya 
Mühendis 1 

Hukuk Müşavirliği 

6 Hukuk Müşaviri Muavini 1 
11 Memur 2 

600 
500 
600 
500 
500 
450 
500 
600 
350 
350 

600 

450 
400 

600 
600 

400 
350 

800 
700 
600 

700 

950 
450 



L/î 
İ3. Meaûuriyötdû nev'i Aded Aylık 

Zatişleri Müdürlüğü 

Muamelât Kalemi 

11 Memur 
12 » 
13 Kâtip 

Tahakkuk ve Tahsis Kalemi 

12 Memur 1 

SicÜ Kalemi 

11 Memur 
12 » 

8 Şef 
1.2' Memur 

Okullar Bürosu 

9 Şef 

Malzeme Müdürlüğü 

Sipariş Kalemi 

Tetkik ve Tahakkuk Kalemi 

10 Şef 
13 Kâtip 

Ayniyat Muhasipliği 

13 Kâtip 1 

Mubayaa Tesellüm ve Sevk Kalemi 

11 Mutemet 
13 Kâtip 
13 Hesap Memuru 
13 Kâtip 

Neşriyat Müdürlüğü 

450 
400 
350 

400 

450 
400 

700 
400 

600 

500 
350 

350 

5 Müdür 
12 Memur 
13 Kâtip 
8 Mütercim 
9 » 
9 Mtbze Memuru 

10 Küttipane Şefi 

1 450 
1 350 
1 350 
1 350 

1 1 10Ö 
1 400 
1 350 
1 700 
1 600 
1 600 
1 500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ayihik 

Evrak Müdürlüğü 

12 Memur 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen Memuru 
13 Memur 

VİLÂYETLER 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Yük. Müh. veva Yük. Mimar 8 
9 

10 
8 

» » » 
» » » 

Müh. Mi. veya Baş Fen 
Memuru veya Res. 

9 » » » 
10 » » » 
11 Müh. Mi» veya Fen Me. 

veya Res. 
12 Fen Me. veya Desinatör 
9 Mühendis 

12 Fen Memuru 
8 Yük. Müh., Yük. Mi., Müh. 

Mi., F. M. veya Ressam 
9 » » » 

10 » » » 
11 Müh. Mi., Fen. Me. veya 

Ressam 
12 » » » 

400 
350 

1 
1 
1 
1 

700 
500 
500 
350 

5 
16 
2 
o 

11 
14 

11 
11 
2 
4 

18 
27 
16 

18 
15 

700 
600 
500 

700 
600 
500 

450 
400 
600 
400 

700 
600 
500 

450 
400 

Demiryolar ve Limanlar İnşaat Dairesi 

5 
6 
8 
9 
8 

10 
8 

Şube Mühendisi (Yük. Müh.) 
Ksım Mühendisi (Yük. Müh.) 
Yük. Müh. 

» '» 
istimlâk Baş Fen Memuru 
Mühendis veya Fen Memuru 
Kısım Mühendisi (Y. Müh. 
veya Müh.) 
KISIÖI Şefi 
İstimlâk Kısım Şefi 

1 100 
950 
700 
600 
700 
500 

6 700 
1 700 
2 600 



D. 

9 
9 

11 
9 

10 
11 
11 
11 
10 

Memuriyetin nev'i 

İstimlâk Fen Me. (Ih. Mv.) 

Fen Memuru 
Ressam (Ih. Mv.) 

» » 
Muhasebe Memuru 
Hesap Memuru 
Veznedar 

AcLed 

2 
4 
1 

15 
1 
1 
1 
2 
1 

—-V8 -
Aylık 

600 
600 
450 
600 
500 
450 
450 
450 
500 

D. 

9 
10 
11 
13 
11 
10 
11 
11 
11 

Memuriyet) 

Başkâtp 
Kâtip 

» 
» 

Memur 
Tetkik Memuru 

» » 
Dosya Memuru 
Ambar Kâtbi 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

Aylık 

600 
500 
450 
350 
450 
500 
450 
450 
450 

MERKEZ 

6 Ressam 
7 » 

Ticaret Bakanlığı 
Merkez dairelerinin müşterek memurları 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 1 

Konjonktür ve Yaym Müdürlüğü 

8 Raportör 1 

950 
800 

7Ü0 

700 

10 
11 

11 
12 
13 

Mümeyyiz 
inceleme Memuru 

VİLÂYETLER 

inceleme Memuru 
Memur 

» 

1 
1 

1 
1 
4 

500 
450 

450 
400 
350 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
MERKEZ 

Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu 

5 öğretmen 2 1 100 
6 » 1 950 
7 » . 2 800 

Sosyal Hizmetler Merkezi 

10 Ayniyat Mutemedi 1 500 
12 Dosya Memuru 1 400 

Refik Saydam Merkez Hıfztssıhha Müessesesi 
Serom Çiftliği 

5 Müdür 1 1 100 
6 Tarıım Mütehassısı J. 950 
6 Veteriner 1 950 

11 
10 
12 
12 
13 

Hayvan Sağlık Memuru 
Ayniyat Mutemedi 
Mülbayaa Memuru 
Amlfoar Memuru 
EMp 

1 
1 
1 
1 
1 

450 
500 
400 
400 
350 

Kinin Komprime ve ampulleri imalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 700 

VİLÂYETLER 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 

5 Birinsi Sınıf (Mütehassıs 5 1 100 
6 ikinci Sınıf Mütehassıs 5 950 
7 Üçüncü Sınıf Mütehassıs 10 800 
8 Dördüncü Sınıf Mütehassıs 10 700 
9 Mütehassıs Mnavisnd 40 600 



— L/9 — 
D. 

5 
1\ 

10 
10 
12 

12 
13 
14 
13 

7 
8 

12 
13 

8 
9 

10 

7 
8 

Memuriyetin nev'i 

YafoU Tıp öğrenci Yurdu (^ 

Müdür 
îdare Talbibi 

Yöneltıiım. Memuru 
Mutemet ve Satınalma Me
muru 
Amibar Memuru. 
Depo Memuru 
Kâtip 
Doaya Memuru 

i 

Aded 

Ankara) 

1 
1 
4 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

Sağlık Memurları Okulu 

Müdür 
öğretmen 
Yardımcı öğretmen 
Mutemet ve Satınıalma Me
muru 

Sıtma Savaşı 

Sıtma Savaş Tabibi 
» » » 
» » » 

Hemşireler 

Hemşire 
> 

1 
3 
1 

1 

3 
3 
9 

46 
60 

Aylık 

1 100 
800 
500 
500 

400 
400 
350 
300 
350 . 

800 
700 
400 

350 

700 
600 
500 

800 
700 

D. 

7 
8 

11 
12 

9 
13 
10 
11 
12 
11 

12 

11 
12 

11 

14 

Memuriyetin nev 'i 

Sağlık Memurları 

Sağlık Memuru 
» » 
» » 

<• > 

Sıtma Savaşı 

Sıtma Savaş Memuru 
» » » 
» » » 

Sıtma Savaş Memuru 
» » » 

Depo ve Ambar Memuru 

> » » » 

Sağlık Merkezleri 

Sağfblk Memuru 
» > 

Asistanlar 

Aniiitan 

Köy sağlık teşkilâtı 

Köy ebesi 

Aded 

130 
10 
10 

426 

3 
650 
180 
100 
150 
17 

17 

30 
30 

100 

200 

Aylık 

800 
700 
450 
400 

600 
350 
500 
450 
400 
450 

400 

45CT 
400 

460 

300 

13 Kâtip 

Tarım Bakanlığı 
Pamuk îşleri Müdürlüğü 

Merkez Kuruluş 

Seferberlik Müdürlüğü 

350 

5 
10 
11 
13 

14 

Müdür 
Şef 
Grafik Memuru 
Kâtip 

Zatisleri Müdürlüğü 

Kâtip Daktilo 

1 
1 
1 
1 

3 

1 100 
500 
450 
350 

300 

Levavm Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Toprak •- Su Umum Müdürlüğü 

I - Merkez Teşkilâtı 

Umum Müdür Muavini (Y. 
Z. Müh.) 1 
Araştırma İşleri Müşaviri 
(Müh.) . ; . 1 
Zirai iktisat Müşaviri (Müh.) 1 

350 

1 250 

1 250 
1 250 



Î</İÖ — 
î). Memuriyetin nev'i 

5 Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (Ziraat, Orman, Su, 
İnşaat Müh.) 

6 » » » 
7 Yüksek » » 

(Ziraat, Orman, Su, İnşaat 
Mühen.) 

Pamuk îşleri Müdürlüğü 

Vilâyetler Kuruluşu 

12 İkâneft Sınıf Kontrol Memuru 
13 Üçüncü Sınıf Kontudl Me

muru 
14 Grafik Mamuru 

Toprak - Su Umum Müdürlüğü 

II - Taşra Teşkilâtı 

(Bölge Müdürlükleri) 

4 Bölge Müdürü (Y. Ziraat 
Mühendisi) 

5 » » » 
5 Başmühendis (Y. Ziraat Mü

hendisi) 
6 » » » 
7 Yüksek Mühendis veya Mü

hendis (Ziraat, Orman, Su, 
İnşaat Mühen.) 

8 » » » 
9 » » » 

Aded 

2 
2 

1 

ü 

5 

17 
1 

rlüğîi 

2 
4 

6 
12 

8 
15 
16 

Aylık 

* 
1 100 

950 

800 

400< 

350 
300 

1 250 
1 100 

1 100 
950 

800 
700 
600 

D. 

10 
8 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

10 
11 

4 

5 
6 

1 
• 8 

9 
10 
11 

9 
10 
11 

8 
10 
11 
12 
10 

Memuriyetin hev'i 

» » » 
Makina Mütehassısı 
Ziraat Teknisiyeni 

» » 
» » 
» •» 

İdare Şefi 
Muamelât Memuru 

» » 
» » 
» » 

I I I - İşletmeler 

İşletme Müdürü (Y. Z. Mü
hendisi) 

» » » 
İşletme Mühendisi (Y. Z. 
Mühendisi) 
Makina Mütehassısı 

» » 
Ziraat Teknisiyeni 

» » 
» » 

Ayniyat Memuru 
Ambar Memuru 
Muamelât Memuru 
Mesul Muhasip 
Muhasebe Memuru 

» » 
» » 

Veznedar 

Âded 

22 
4 

. 4 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
o o 
3 

o o 
3 

• • 

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

Aylık 

500 
700 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
600 
500 
450 
700 
500 
450 
400 
500 

Ulaştırma Bakanlığı 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

13 Memur 350 

11 
12 
18 

MERKEZ 

Özel KaUm Müdürlüğü 

Memur 1 
» 1 
» ! 

450 
400 
350 

Hukuk Müşavirliği _ 

5 Üüncü Hukuk Müşaviri 
7 Hukuk Müşaviri Yardımcısı 

13 Memur . , 

1 
1 
1 

1 100 
800 
350 

Tarife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı 

11 Memur 1 450 
13 Memur 1 350 



tyü-
î>. 

7 
12 

11 

4 

11 
12 
13 

10 
11 

8 
13 

12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Liman ve Deniz İşleri Dairesi 

Tercümeei 
Memur 

Karayolları Ulaştırma Dairesi 

Memur 

Adeâ 

Başkan 

' 2 
2 

Aybüs. 

lığı 

800 
400 

Başkanlığı 

1 

Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 

Uzman (Meydan Mühendisi) 
(İhtisas yeri) 1 

özlük İşler ve Kütük Müdürlüğü 

Memur 
» 

Kâtip 

2 
3 
2 

Seferberlik Müdürlüğü 

Şef 
Memur 

Yayın Müdürlüğü 

Tercüman 
Kâtip 

Levazım Müdürlüğü 

M«mur 
Kâtip 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

450 

1 250 

450 
400 
350 

500 
450 

700 
850 

400 
350 

D. 

12 
13 

12 
12 
13 
13 

8 

6 

4 
5 
5 
6 

10 
10 
12 

Memuriyetin nev'i Â< 

Kâğtt İşleri Müdürlüğü 

M«mur 
Kâtip 

VİLÂYETLER 

7 nci Sınıf Liman Başkanı 
3 ncü sınıf denet memuru 
4 neü sınıf denet memuru 
Memur 

Gemi Sörvey Kurulu 

4 ncü Sınıf Uzman 

Komiserlik 

Demiryolu Komiseri 
* 

Yüksek Denizüik Okulu 

(öğretim Şubesi) 

Tatbikat Gemisi Kaptanı 
» » Birinci Zabiti 
» » Başmakinisti 
» » İkinci Makininti 
» » Levazım Şefi 
» » Sağlık: Memuru 

Dosya ve Kâğıt Memuru 

ied 

1 
3 

6 
3 
4 
9 

1 

.3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

400 
350 

400 
400 
350 
350 

700 

950 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
500 
500 
400 
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Sanayi Bakanlığı 
D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

6 Raportör 

Sanayi Dairesi Reisliği 

5 Uzman (İhtisas yeri) 
3 Mühendis » » 
4 » » » 
5 » » » 
4 Sanayi Başmüfettişi (İhtisas 

yeri) 
5 Sanayi Müfettişi (İhtisas yeri) 
4 Ressam [(flMısas yeri) 
5 Mültereim 

t 
Maden Dairesi Reisliği 

7 Raportör 

950 

1 100 
1 500 
1 250 
.1 100 

1 260 
1 100 
1 250 
1 100 

800 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

6 
7 

4 
5 
6 
7 

Mühendis (İhtisas yeri 5 
4 

Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 

Başmüfettiş (İhtisas yeri) 
Müfettiş » > 

> > > 
Kontrolör 

1 
1 
2 
4 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 

Sınai Mülkiyet Müdürlüğü 

8 Büro Şefi 1 700 

Diğer merkez memurları 

9 Büro Şefi 10 600 
10 1 nci Mümeyyiz 16 500 
11 2 nci Mümeyyiz 13 450 
12 Memur 10 400 

Basın - Yayın vıe Turizm Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük 

6 Sulbe Müdürü 1 950 
6 Şube Müdürü (İhtisas yeri) 1 950 
8 Raportör 3 700 
8 Raportör (İngilizce veya 

Eransızoa 'bilir) 1 700 
8 Mütercim 4 700 

13 Memur 2 350 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

9 
10 

Memur 
Memur 

Ankara Radyosu Müdürlüğı 

Yülksek Mühendis veya Mü
hendis (İMisas yeri) 
Yüfoselk Mühendis veya Mü
hendis (İhtisas yeri) 

3 
3 

ü 

2 

1 

600 
500 

1 100 

950 



— L/İS — 
İmar ve İskân Bakanlığı 

3. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Memuriyetin nev'i 

Mütercim 
Teknisiyen 
Memur 

> 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 

MERKEZ 

Aded 

1 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
2 
1 

Aylık 

1 750 
1 250 
1 -100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

Yekûn 17 

Plânlama ve İmar Umum Müdürlüğü 

Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) 
Ytüksefo Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) 

1 500 

.1 1 250 

Mesken Umum Müdürlüğü 

Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) 
Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) • 

1 500 

1 1 250 

Yapı Malzemesi Umum Müdürlüğü 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

4 Yüikselk Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) 1 1 250 

Vilâyetler Memurları 

3 Bölge Müdürü (Yüksek Mü
hendis, Yüksek Mimar veya 
Mühendis, Mimar) 3 1 500 

4 İmar Müdürü (Yüksek Mü
hendis, Yüksek Mimar veya 
Mühendis, Mimra) (İhtisas 
yeri) 1 1 250 

5 İmar Şefi (Yüksek Mühen
dis, Yüksek Mimar veya Mü
hendis, Mimar) İhtisas yeri) 1 1 100 

3 Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) 3 1 500 

4 Yükselk Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühen'das, Mi
mar (İhtisas yeri) 5 . 1 250 

5 Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi
mar (İhtisas yeri) 2 1 100 

6 Yüksek Mühendis, Yüksek 
Mimar veya Mühendis, Mi-
mar (İhtisas yeri) 
Raportör 
Şef • 
» 

Ressam (İhtisas yeri) 
> » 

Topoğraf (İhtisas yeri) 

Yekûn 

11 
3 
3 
5 
1 
.1 
3 

48 

950 
800 
700 
600 

1 100 
950 

1 100 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
6 Mimar 
7 Fen Memuru 

950 
800 

700 



\ 
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O- Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

Ordu ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığı Mükellefiyeti Kanununa göre alınacak 
hayvanların asgari beden Ölçüleri ve ortalama fiyat cetveli 

Hayvanların hizmeti 

Süvari sâf bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sh. Top. Kos. Dip. 
Dağ topu koşumu 
SY. Mt. koşumu 
Nakliye koşumu 
Nakliye koşumu 
MaMnalı tüfek koşumu 

» » » 
Mekkârj 

» 
Topçu kogumu 

» » 
Araba koşumu 

— • 

—-

Çeşidi 

Beygir 
» 
» 
» . 

Katır 
Beygir 

» 
Katar 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Katır 
Manda 
Öküz 

» 
Deve 
Eşek 

Yükseklik. 
(Sı 

154 

m.) 

143 
140 
138 
155 

-150 
135 
130 
130 
130 
130 
130 
130 

# 

Göğüs çevresi 
(Sm.) 

160 
157 
153 
175 
165 
150 
147 
147 
143 
143 
142 
142 

Ortalama 
fiyatı lira 

3 500 
3 000 
2 000 
6 000 
4 000 
1 500 
1 250 
1 250 
1 000 

- 1 000 
900 
900 

1 500 
1 000 
1 000 
1 250 

500 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

[Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri] 

Aracın cinsi 

2 1/2 ton kamyon 
Station Wagon 
1/4 tonluk jeep 
1 tonluk pikap M37 
6 tonluk kamyon 
13 tonluk traktör 
18 tonluk traktör 
4 - 5 tonluk traktör 
3/4 tonluk ambulans 
4 tonluk yük kamyonu 
4 tonluk kurtarıcı 
5 tonluk kurtarıcı M62 
6 tonluk kurtarıcı 
12 tonluk traktör M62 
6 tonluk traktör 
700 gaionluk su tankı 
2 1/2 tonluk tamirhane kamyonu M535 
2 1/2 tonluk tamirhane kamyonu M109 
2 1/2 tonluk damperli kamyon 

Bugünkü 
fiyatı 

68 813,58 
11 662,86 
19 239,66 
33 888,14 

147 359,74 
201 019,72 
230 578,26 
78 915,98 
37 108,28 
93 131,50 

118 991,84 
204 519,48 
215 244,26 
249 799,88 
162 089,40 
54 940,82 
47 309,90 
76 083,70 
46 308,68 

Aracın cinsi 

Tank kurtarıcı M32 
Tank kurtarıcı M74 
Zatülhareke top M7B2 
Tank M47 
Tank M24 
Tank M19A1 
6 tonluk römork 
10 tonluk römork 
45 tonluk römork 
1/4 tonluk römork 
1 tonluk römork 
1,5 tonluk römork M105 
2 tonluk mühimmat römorku M20 
4 tonluk mühimmat römorku M21 
1 tonluk su römorku 
1,5 tonluk su römorku 
Topçu uçağı L - 21 B 
Topçu uçağı 
Topçu uçağı L - 18 C 

Bugünkü 
fiyatı 

862 032,38 
752 610,76 
621 396,82 
984 460,84 
608 038,20 
536 245,00 
20 042,44 
20 908,36 

166 653,52 
2 895,42 
5 267,68 
7 973»68 
5 024,14 

31 560,98 
8 740,38 

10 210,64 
36 080,00 
20 031,61 
22 730,40 



T - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde —13 

(Kurumların satınalacaklan taşıtların ortalama satmalına bedellerini gösterir cetvel) 

Taşıtım çeşidi Dîfrfensiel • Fiyatı T. L. 

Jeep 

Çeşitli Pick-Up 

> » 

Binek 

St/Wagon Kaptıkaçtı 

» ' » > 

Kaptıkaçtı 

» 

Panel 

» Büyük 

Kamyonet 3 - 3,5 ton 

Kamyon 5 - 7 tonluk 

» 8-10 » 

Ambulans 

Cenaze arabası 

Motosiklet : 2,5 beygir 

» 3,5 » 

> sepeti 

Bisiklet 

4X4 

4X4 

4X2 

4— 6 silindir 

4X4 

4X2 

4X4 

4X2 

4X2 

4X2 

* 

32 500 

46 000 

32 000 

• 30 000 

36 500 

33 000 

35 000 

30 000 

23 000 

55 000 

55 000 

65 000 

120 000 

32 000 

46 000 

6 000 

7 000 

6 000 

450 

— 51 500 

— 40 000 

— 50 000 

— 51 500 

— 50 000 

— 50 000 

— 45 000 

— 46 000. 

— 75 000 

— 110 000 

— 160 000 

— 45 000 

— 55 000 



İçişleri Bakanlığı 

Kanunim 11 nci maddesi gereğince bütçe ĝ reikiçesdınıe 

Cinm 

Jeep 

Binek otosu 
Motor - Siklet 

Markası 

Willis 
Üniversel 
Land - Rover 
Üniversal 

Land - Rover 
» 

Mercedes 
Harleydavidson 

•Tava 

eklenecek cetvel.) 

Alınış tarihi 

1953 
1953 
1953 
1953 
1954 
1957 
1959 
1960 
1959 
1947 
1948 
1959 

Beherinin 
bedeli 

2 173 
2 173 
2 173 
6 453 
6 487 

15 750 
29 500 
31 200 
112 500 
4 406 
3 900 
14 450 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Binek Pleymoııth 
Ford 
» 

Buick 
Chevrolet 
Dodge 
Chevrolet 
1 » 
» 
» 

Buidk 
Oldmobil 

19. 
17. 
20. 
15. 
12. 
19. 
9. 
24. 
14. 
25. 
30. 
20. 

12 
12 
3 
7 
2 
2 
5 
4 
11 
8 
5 
6 

.1947 

.1952 

.1953 

.1954 

.1955 

. 1955 

. 1955 

. 1956 

.1956 

. 1958 

.1958 

. 1958 

8 225 
13 750 
13 334 
15 474 
8 704 
8 123 
9 402 
10 767 
11 131 
40 000 
20 850 
26 951 

00 
00 
00 
24 
50 
23 
40 
35 
32 
00 
50 
08 



— 3 — 

Sıra No. Adedi 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 

• 31 
3 2 ^ 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47-
48 

1 
2 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 

77 

1 
3 
1 
4 
9 

18 

1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 

13 
5 

33 
23 
11 
1 
1 

14 
16 
25 
15 
3 
2 

85 

öinad 

Binek 

Sffeation Wagon 

Jeep 

^ 

Markası 

Ghavrotet 
» 
» 

Buicik 
Ghevrolet 

» 
» 
» 

Buk& 
Ford 

•gjSgg$$*M'-m>»~*'---

Alış tarihi 

8 . 7 . 1 9 5 8 
9 . 7 . 1 9 5 8 

20. 1 .1958 
5 . 1 . 1 9 5 9 
7 . 1 . 1 9 5 9 

13 . 6 .1959 
29. 2 .1960 
29. 2 .1960 
29. 2 .1960' 
29 . 2 .1960 

BeheranÎB 
bedeli 

Lira K. 

24 237 78 
25 000 00 
18 000 00 
35 000 00 
40 000 00 
40 000 Od 
55 000 00 
60 000 00 
60 000 00 
60 000 00 

Willys 26. 1 .1953 12.758' 00 
26 . 6 .1953 8 103 00 
8.6.1955 9 588 80 
14. 6 .1955 9 511 54 
30. 5 .1958 21 000 00 

Wülys 
» 
» \ 
» 
» 
» 

Land - Rover 
» 
» 

Willys 
» 
» 
» 
» 
» 

Land - Rover 
Willy» 

» 
» 
» 
•» 

12 .12 .1947 
16. 7 .1949 
18 . 3 .1950 
23 . 3 .1950 
5 . 5 .1950 

28 . 5 .1952 
18 . 7 .1952 
27. 8 .1952 
3 .11.1952 

25. 2 .1953 
24 .12 .1953 

3 . 1 .1954 
6 . 1 .1954 

22. 7 .1954 
14. 6 .1955 
14. 6 .1955 
26 . 7 .1958 

~£0. 8 .1958 
20. 8 .1958 
14. 6 .1960 

2 . 8 . 1 9 6 0 

6 903 
9 224 
8 314 
9 400 
7 600 
7 500 
7 €05 
7 505 
6 183 
6 495 
7 080 
6 895 
6 505 
6 889 
6 G65 

15 000 
17 767 
15 500 
1 000 

00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
70 
00 
70 
00 
77 
&> 
00 
05 
00 
00 



4 — 

Sıra No. 

49 
50 
51 
52 
53 

* 5 4 
55 
56 

57 
58 
5<f 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

69 
70 
71 
72 

Adedi 

1 
1 • 

12 
1 
1 
2 

10 
1 

29 

2 
5 
2 
5 
4 
1 
2 

17 
1 
2 
1 
6 

48. 

1 
1 
3 
l: 

Cinsi 

Kamyon 
Po. Tipi. Kamyon 
Kamyon 
Seyyar Kara. 
Kamyonet 
Pb. Tipi. Kamyon 
Kamyon 
Ambulans 

• Motosiklet 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

/ 

Deniz motoru 
» 
» 
» 

• - * : • 

Markası 

Ford 
Volvo 
Ghevrolet 
Ford 

» 
öhevrolet 
Ford 
Wdkls Waıgen 

Norton 
» 

Harley Davitson 
» 
» 
» 

B. M. W. 
» 
» 

Zündap 
» 
» 

Obrsier 
Salvaraze 
Christ Graft 
Jonson 

Alış tarilhi 

30. 6 .1949 
25 . 3 .1950 
, 5 . 4 . 1 9 5 0 
30 . 3 .1953 
1 1 . 5 .1953 
27 . 3 .1958 
10 . 9 .1959 
26. 7 .1960 

1935 
1. 10 .1946 
6 . 1 .1948 
6 . 1 . 1 9 4 8 

10 . 8 .1948 
26 . 3 .1952 
26 . 3 .1952 
10. 6 .1952 
26 . 2 .1953 
25 .10.1954 
25.10.1954 
7 . 5 . 1 9 5 5 

5 .11.1948 
14 . 7 .1952 
15 . 5 .1954 
29 . 6 .1954 

Beherinin 
bedeli 

Lira K. 

18 433 00 
15 498 96 
22 500 00 

4 000 00 
46 040 00 
55 500 00 
33 000 00 

765 00 
2 081 00 
4 282 32 
4 285 35 
4 413 60 
4 228 00 
2 750 00 
3 700 00 
3 500 00 
4 730 00 
3 330 00 
3 500 00 

• 

15 000 00 
290 00 

24 800 00 
1 480 00 



Jandarma Genel Kumandanlığı 
Jandarma Crenel Enmandanlığı motorin taşıt çizelgesi 

(237 sayılı Kanunun II nci maddesine göre tanzim edilmiştir*.) 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Adedi 

1 
1 
1 

ı 
1 

5 

1 
1 
1 
1 

4 

2 
2 

4 

16 
4 
2 

10 
3 
2 
5 

Cinsi 

Binek 
. * 

» 
•• * • - " 

Toplam 

Arazi binek pikap 
» 
» 

Toplam 

Panel 
Ambulans 

Toplam 

Jeep 
x> 
» 
» 
» 
» 
» 

Markası 

Öhevrolet 
Fond 
Dodge 
Buick 
Ghraysler 

Wolkswagen 
Wdllys 

» 
» . y i ' - . 

Willys 
Wolîkswagen 

Willys * 
» 
» 

Liandrower 
WillyB 

» 
» 

Almış 
tarihi 

1959 
1959 
1958 
1954 
1952 

1959 
1954 
1953 
1951 

1960 
1959 

1960 
1960 
1959 
1959 
1958 
1957 
1956 

Beherinin 
fiyatı 

48 000 
44 000 
25 755 
22 000 
15 650 

35 000 
10 095 
10 061 
12 050 

41 000 
33 000 

29 148' 
31 000 
37 000 
29 500 
17 768 
17 768 
15 500 

D ü 



, No. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 

Adedi 

31 
17 
38 
11 
16 
21 
12 
13 

201 

13 
60 

1 
4 

50 
70 
20 
10 
31 

259 

60 

Ginsi 

Jeep 
» 
» 
> 
» 
» 
» %_• 

Toplam 

Pikap 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

Jeep 

Markacı 

Willys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Woükswaıgen 
» 

Willys 
» 

Standard 
Willys 

» 

Willys 

37 
38 
39 
40 

11 
3 
9 

37 

Pikap 
Arazi binek pikap 
Ambulans 
Kamyon 

» 
» 

Çeşitli 
C. M. 0 . - Ford 

120 Toplam 

Alınış 
tarihi 

1954 
1953 
1951 
1950 
1949 
1948 
1947 
1946 

Beherinin 
fiyatı 

6 487 
6 453 
8 050 
8 314 
8 200 
4 000 
6 045 
6 045 

1960 
1960 
1959 
1959 
1954 
1953 
1952 
1951 
1950 

41 048 
40 000 
26 000 
36 000 

9 086 
9 136 
6 950 

10 750 
11 243 

D ü 

Belli değil 1956 yılın 
la, mülga 
mandanlığ 
vir alınmı 



Bira 
No. 

41 

42 

43 
44 
45 

Adedi 

1 

121 

122 

13 
3 
6 

22 

Cinsi 

Amlbulans 

Kamyon 

Toplam 

Motosiklet 
Motosiklet (Sepetli) 
Motosiklet 

Toplam 

Markası 

Belli değil 

Kanada ford 

Zündap 
Davitson 
N. S. V 

Almış B 
tarihi 

enerinin 
fiyatı 

Belli değil 

» 

1952 
1947 
1937 

3 850 
4 604 

630 

D ü ş 

1958 yılınd 
kanlığından 
taşıtlar ola 

737 Motorlu taşıt toplamı 

^^Değişiklikler .,• 

a) 1960 yılında bütçenin 752 nci faslında mevcut 1 000 000 lira ile 16 jeep ve 13 
ohıp mevcut 671 e yükselmiştir. 

tb) 1961 yılı bütçesinin tanziminden sonra as-kerî ihtiyaç karşılığı bütçenin 41 
tasarruf edilen tahsisatla 2 panel, 4 jeep ve 60 pikap alınmak suretiyle mevcut 737 y 

c) 1946 - 1954 yıllarında alınmış vasıtalar tamamen yıpranmış olduklarından ye 
gereklidir. 



Maliye Bakanlığı 

Aded 

1 
1 
1 . 
1 
1 

1 

1 

Oinsi 

Binek otomobili 
Steyşinwagon 
Steyşinwagon 
Panel 
Pick-up 

Kamyon 

Kamyon 

Markası 

Mercedes 
Buiek 
Buiek 
Ford 
Willisoverlant 

Chevrolet 

G. M, S. 

Satınalma 
tarihi 

1960 
1954 
1955 
1960 
1955 

1942 

1946 

Bedeli 
Lira 

112 500 
12 589 
15 000 
46 000 
23 000 

9 155 

9 877 

Hiz 

Makam otomobili 
Müsteşarlık hizmetind 
Bakanlık daimî hizme 
İstanbul Defterdarlığ 
Darphane ve Damga 
pul ve kıymetli evrakı 
nakli işinde) 
Darphane ve Damga 
hane ve Matbaaya ai 
rinde) 
Darphane ve Damga 
baaya ait iptidai mal 



Millî ^Eğitim Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilâtında 1960 - 1961 yıllarında mevcut 

Okulun adı 

Makam otomobili 
Gazi Eğitim Enstitüsü 
Ankara Yapı Enstitüsü 

» » > 
» » » 
» » > 
» » » 
» » » 
» » > 
» » » 

Devlet Kitaplığı Döner Sermayesi 
» » » 

Ankara öğretici Filimler 
» » » 

Ankara Tekndk öğretmen 
> » > 
» » » 
> » * 
» » ». 
» » » 
» » » 

» 
Merkezi 

» 

i Okulu 
_> 
» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul Erenköy Kız Liteesi 
istanbul Devlet Kitapları Döner 
Sermaye Müdürlüğü 
Maarif Matbaası 
Kandilli Rarathanıesi 
Mevlânakapı Yetiştirme Yurdu 
İstanbul Yüksek öğ. öğ. yurtları 

. 
Vasıtanın cinsi 

Oto 
Otobüs 
Kamyon 
Otobüs 
Sinema oto 

» » 
» s> 
» > 
» > 
» > 

Kamyonet 
Jeep 

Otobüs 
> 

Kamyon 
Kaptıkaçtı 

» 
Kamyonet 
Motosiklet 
Yoktur. 

Kamyon 
> 
> 
» 
» 

Markası 

Buiek 
Fargo 
Chevrolet 

. Thames 
Delahaye 

» 
» 
» 

Jeep 
Ford 
Fargo 

Delahaye 
Ford 

Dodge 
Thames 
Chevrolet 
Wolks Wagen 
Fiat 

» 
N . S . U. 

Chevrolet 
Bedford 

» 
Ford 

» 

Plâka 
No. 

0012 
6242 
4744 
6308 
4741 
4742 
4745 
4746 
2612 

10569 
1816 
4743 
8183 

6245 
6309 
1942 
3239 
2725 
2938 
0041 

10590 
10652 
10595 
10753 
10653 

vasıtaları gösteri 
Senelik akar 
yakıt masrafı 

Lira 

4 000 
5 000 
3 200 

2 000 

2 500 

10 000 

4 800 

K. 

00 
00 
00 

00 

4 800 
2 750 
2 300 
2 000 
1 200 
1 200 

250 

1 193 
2 621 

300 
4 550 
3 600 

33 
05 
00 
00 
00 

Se 

Ok 
Dö 
Di 

De 

Ki 

Na 



Okulun adı 

istanbul Teknik Okulu 
Konya îvriz îlk öğ. Okulu 

» » » » 
Kepintepe ilk öğretmen Okulu 

» » » > 
İsparta Gönen tik öğ. Okulu 

» » » » 
» » » » 
» » » » 

Bolu Kız îlk Öğ. Okulu 
» » .» » 

Bolu Erkek Öğretmen Okulu 
Arif iye ilk öğretmen Okulu 
izmit Yetiştirme Ya. 
Kayseri Pazarören îlk öğ. Okullu 

» » » » 
» » » » 
» - » » » 
» » » » 

Yetiştirme Yurdu 

Erkek Sanat Enstitüsü 
» » •» 
» » > 

Eskişehir Yunusemre İlk öğ. Ok. 
» » » » 
» » » » 

Mahmudiye Yetiştirme Yurdu 
Ifide ilk öğ. Okulu 

Vasıtanın cinsi Markası 

Otobüs 
Jeep 
Kamyon 
Jeep 
Otobüs 
Jeep 
Otobüs 
Kamyon 
Traktör 
Pikap 
Jeep 
Oto *' _ 
Jeep 
Pikap 
Kamyon 

.» ..-' t"-' 
Jeep 
Otobüs 
Kamyon 
Otobüs 
Jeep 
oto r 
Pikap 
Kamyon 
Jeep 
Kamyon 
Otobüs 
Kamyonet 
Pikap 

Fargo 
Willys 
Fargo 
Willys 
Chevrolet 
Willys 
îzusu 
Fargo 
Mahr 
Vili 
Vili 
Willys 
Land Rower 
Jeep 
Deseto 
Dodge 
Willys 
Ford 
Fargo 
Austin 
Ovarland 
Ford 
Austin 
Ford 
Willys 
Austin 
Ford 
Chevrolet 
Jeep 

Plâka 
No. 

20747 
13 
7 

01O28 
75005 
0046 

75005 
55003 
Z. 18 
02520 

3 

114 
65030 
65224 
45110 
75039 
R. 2 

93 
121 
115 

00070 

01114 
45040 

Senelik akar 
yakıt masrafı 

Lira 

3 000 
2 500 
3 000 
3 750 
3 750 
2 500 
2 000 
4 000 

500 
3 376 

2 000 
2 344 
2 000 
9 000 
6 000 
6 000 

1 000 
1 500 

1 500 
140 

2 500 
5 000 

3 671 
6 000 

K. 

00 

00 

50 

Tetk 
Oku 

» 
Nak 

» 
Oku 

» 
Gen 

Oku 
Has 
Hiz 

» 
» 
» 

Nak 
» 

Oku 
Yük 

Oku 



Okulun adı Vasıtanın einsi Markası 

Kastamonu Göl tik. öğ . Okulu 
» » » » 
» » » » 

Adana Düziei i lk öğretmen Ok. 
» » » » 

Adana Erkek Sanat Enstitüsü 
Balıkesir Savaş Tepe tik öğ . Ok. 

» » » » 
Antalya Aksu îlk öğ . Okulu 

:'» » » » 
Van Ernis î lk Öğ. Okulu 

» » » » 
Ankara Atatürk öğ. Okulu 

» » » » 
Aktaş Yetiştirme Yurdu 
Zirkaya Yetiştirme Yurdu 
Akçadağ tik öğ. Okulu 

» » » 
» » » 
» » » 

Ijâdik Akpınar tik öğ. Okulu 
» » » » 
> » :» » 

Yetiştirme Yurdu 
Aydım Ortaklar tik öğ. Okulu 

»» » » » 
» » » » 

Jeep 
Kamyon 

» 
» 

Oto 
Kamyonet 
Kamyon 
Jeep 
Oto 
Otobüs 

» 
Jeep 

» 
Kamyonet 
Pikap 
Oto 
Kamyon 

» 
Oto 
Jeep 
Otobüs 
Oto 
» 

Kamyon 
Pikap 
Jeep 

Willys 
Ford 

» 
Chevrolet 
Willys 
Suudebaker 
Ohevrolet 
Willys 

» 
Opel 
Fordson 
AVillys 
Ford 

» 
Bokbord 
WiUys 
Fargo 
Ford • 

» 
Jeep 
Üniversal 
Opel 
Willys 
Üniversal 

' Chevrolet 
Wiolks Wa#en 
Willys 

Siıvae Yıldızeli tik öğ. Okulu 
Kamyon Volvo 

Plâka 
No. 

01013 
16 
15 

65006 
01001 

131 

008 
90 

8 
14 

4039 
1084 

1795 
31 
32 

10 
1057 

18 
8 

258 
54601 

32 
17 

01036 
65072 

Senelik akar 
yakıt masrafı 

Lira 

1 500 
1 500 
1 500 
3 500 
6 250 
1 500 
3 644 

2 000 

2 000 
1 500 
3 000 

1 000 
3 000 

3 000 
2 000 

3 000 
2 600 

4 935 
4 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
13 

00 

00 
00 
00 

00 
00 

00 
00 

60 
00 

Ok 



Okulun adı Vasıtanın cinai Markası 

Erzurum. Pulur İlk Öğ. Okulu 
» » » » 

Trabzon Beşikdüzü tik öğ. Okulu 
Kars Cilanız İlk öğ. Okulu 

» » » » 
istanbul Prevantoryum 
Istanbul Yapı • Enstitüsü 
Tophane Erkek Sanat Enstitüsü 

» » » » 
Erzurum Atatürk üniversitesi 

» » » 
Ankara Anıt - Kabir 

» » 
Ankara Devlet Tiyatrosu-

Otobüs 
Pîkap 
Jeep 
Kamyon 
Jeep 

3> 

Otobüs 
Kaptıkaçtı 
Kamyon 
Oto 
» 

Kamyon 
Otobüs 
Kamyon • 
Kamyonet 
Otobüs 

*> 

> 

Austin 
Station Wagon 
Willys 

, Austin 
Üniversa! 

Chevrolet 
Dodge 
Chevrolet 
Station Wagon 
Chevrolet 
Ford 
Mercedes 
Fiat 
Wolks Wagen 

» 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Oto 
İstanbul Sultanahmet Erkek Sa
nat Enstitüsü 2> 
Köy okulları » 
Köy okulları inşaatı » 
Atatürk Üniversitesi > 
Atatürk İlk öğretmen Okulu » 
İstanbul Devlet Kitapları Döner 
Sermayesi Kamyonet 

Pleymuth 

Kampler 
Chevrolet 
Ford 
Pleymuth 
Chevrolet 

Fargo 

Senelik akar 
Plâka yakıt masrafı 
No. Lira K. 

75002 10 000 00 
45083 7 000 00 

8 1 500 00 
135 
175 2 000 

35038 1 500 
708 1 500 
449 2 000 
648 

3289 
3466 
4525 
2705 
2954 
2955 
2956 
2957 
2958 
6337 
2092 

11 304 
8 515 
8 515 
8 515 
8 515 
8 515 
8 515 
2 250 

3777 
2842 
3517 
3241 
2471 

M 
M 
il 
ö 
H 

00 
00 H 
00 N 
00 

92 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
60 

B 

3227 Y 
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^' Beherinin 

No. 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

Adec 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

li Cinsi 

Kamyonet 
Kamyon 
Pikap 
Üniversel Jeep 
Kamyonet 
Üniversel Jeep 

» » 
Kamyon 

» 
Pikap 
Pikap 
St. Wagan 
Jeep 

» 
Kamyon 
Jeep 
Kamyonet 
Jeep 
Pikap 
Jeep kapalı 
Kamyon 
Pikap 
St. Wagon 

» 
Jeep tenteli 
Kamyonet 

» 
Kamyon 
Jeep, Willys 

> » 
Jeep 
St. Wagon 

» 
Jeep 
St. Wagoıı 
Kamyonet 
Jeep Willys 
Pikap 
St. Wagon 
Jeep tenteli 
Kamyonet 

Markası 

Wanıgloard 
K. Dizel 
Dodge 
Jeep 
Ford 
Jeep-
4J. Jeep 
Ford 

» 
Landrover 
Chevrolet 
Willysoverland 
4.J » 
4.J » 
Pord 
Landrover 
Wangoard 
Jeep 
Ford 
Jeep 
Ford 
Landrover 
Jeerp ' 

» 
» 

Pord 
Dodge 
Girepgigat 
4.J Jeep 

» 
Landrover 
Owerland 

» 
4.J Jeep 
Owerland 
Dodge 
Jeep 4. J 
Ohevrolet 
Owerland 
4. J Jeep Willys 
Ford 

Alı§ tarihi 

27 . 3 .1956 
9 . 1 . 1 9 5 3 
9 . 5 . 1 9 4 9 

1948 
9 . 1 . 1 9 5 3 

17 . 9 .1954 
17 . 6 .1957 
24 . 8 .1948 

1958 
10. 2 .1960 
1.10.1960 

13 . 1 .1954 
8 .10.1954 

30.12 .1953 
19. 7 .1947 
13 .12 .1960 
29. 2 .1956 

1954 
1954 

17 . 6 .1957 
1959 

13 .10 .1958 
2 . 1 . 1 9 5 2 

18 . 7 .1954 
14 . 2 .1952 
2 4 . 1 1 . 1953 
18. ,8 .1954 

1960 
1954 
1954 

1 1 . 2 .1960 
1947 

2 . 8 . 1 9 5 4 
12 . 1 .1954 
23 . 3 . 1955 
23 . 2 ..1956 
17 . 6 .1957 
28 . 9 .1960 
26 .10 . İ954 

8 . 1 . 1 9 5 6 
1 . 3 . 1 9 4 6 

l i r a 

10 624 
8 000 
4 311 
6 100 
6 513 
6 871 

16 236 
5 937 

51 750 
36 000 
29 000 
10 120 
6 458 
6 476 
5 937 

29 500 
10 624 
6 484 
7 026 

16 236 
57 000 
36 000 

9 059 
9 978 
6 040 
6 691 
6 344 

105 756 
6 473 
6 484 

29 500 
9 059 
9 978 
6-473 
9 079 
6 300 

16 236 
29 000 

9 978 
6 498 
6 691 

K. 

48 
00 
30 
00 
65 
84 
75 
60 
00 
00 
OO 
00 
90 
81 
60 
00 
48 
85 
00 
45 
00 
00 
40 
58 
00 
43 
70 
15 
35 
95 
00 
39 
58 
35 
57 
00 
75 
00 
58 
21 
00 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
5 . 1 . 1961 tarih ve 237 »ayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi uyarınca, Bakanlığımız motorlu 

Satmalına 
Sayısı Cinsi Markası tarihi Bedeli 

22 
12 

3 
5 

18 
1 
1 
1 
1 

1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Arazi binek 
» 

» 
> 
» 
> 

> 

» 
> 
:> 
> 

Arazi kaptıkaçtı 
» 
» 

» 
> 

» 
» 

» 
» 

Arazisiz kaptıkaçtı 
Pikap 

> 
> 
» 
» 
» 

Binek 
» 
» 

Panel 
Binek 

(Arazi) 

Kamyon 
Sepetli 

» 
motosiklet 

* 
Arazi binek 

Willys Jeep 
Üniversal Jeep 

» » 
» » 
» » 
» ;» 

Jeep Station Wagon 
» > » 
» » » 

» » » 
» » » 
» > > 

Jeep Willys Overland 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » '. 

Dodge Power Wagon 
Sedan Chevrolet *-••••. 
Berlin Citroen 
Chevrolet .?••*>•?'• 
Ford '"^ ":' 
Buiök ' " ^ " 
Kanada Dodge 
Harley Davidson 

» » 
Jeep 

20. 5 .1952 
25. 4 .1956 

9 . 2 . 1 9 6 0 
15 . 3 .1960 
25 . 7 .1960 
25 . 7 .1960 

7 . 5 . 1 9 5 4 
28 .12 .1953 

7 . 5 .1954 

28 .12 .1953 
7 . 5 .1953 

29 . 1 .1960 
22. 4 .1956 
9 . 5 . 1 9 6 0 
8 . 2 .1960 

1 1 . 7 .1960 
9 .11.1953 

26. 8 .1955 
16. 4 .1954 
10. 2 .1960 
12.12 .1960 
28 . 2 .1950 
14. 1 .1956 
9 .12.1953 

17. 7 .1952 
1 1 . 7 .1955 

3 .11.1952 

1 149,31 $ 
1 61.1,85 $ 

1 837,00 $ 
1 640,61 $ 
1 268,47 $ 
1 894,43 $ 
1 813,63 $ 
2 031,96 $ 
1 813,60 $ 

2 031,96 $ 
1 813,63 $ 
1 917,80 $ 
2 350,00 $ 
2 217,50 $ 
2 136,65 $ 

10 000,00 T.L 
13 000,00 T.L 

3 277,12 $ 
650,0p $ 

361 400,00 T.L 
600,00 $ 

64 000,00 T.L 
12 346,77 T.L 
10 293,00 T.L 

3 308,45 T.L 
3 308,45 T.L 

Bedelsiz 



Sayısı 

1 
6 
4 

34 
35 

123 
15 
50 
27 
16 
42 
14 
1 
1 
1 
1 

Cinsi 

Yük kamyon 
Motosiklet 

» 
Arazi binek 

> Pikap 
» » 
> Kaptıkaçtı 
> Pikap 

Binek 
Arazi binek 

» Pikap 
» Kaptıkaçtı 
> » 

Station Wagon 
» > 

Pikap 

Markası 

Dodge 
Harley D. 

» » 
Willys tenteli 
Üniversâl 

» 
» 

« » 
Citroen 
Willys tenteli 

» » 
» » 
» » 

Chevrolet 
Willys Station 
Thames Ford 

Satmalına 
tarihi 

3 .12 .1959 
1951 
1952 
1951 
1952 
1957 
1957 
1959 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 

26. 9 .1955 
9 . 2 . 1 9 6 1 

Bedeli 

8 452,46 T.L. 
18 690,00 T.L. 
13 233,80 T.L. 

118 354,00 T.L. 
265 091,00 T.L. 
801 714,00 T.L. 
112 680,00 T.L. 

1 161 825,00T.L. 
216 784,00 T.L. 
312 688,48 T.L. 

1 001 859,60 T.L. 
355 101,18 T.L. 
21 761,29 T.L. 
22 711,41 T.L. 

Bedelsiz 
35 537,07 T.L. 

Ana ve çocuk sağlığı taşıt listesi 

Sayısı 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cinsi 

Arazi kaptı k. 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Markası 

Willys Station Wa,gon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
• » 

Satınalma 
tarihi 

26 . 9 .1955 

1 . 3 . 1 9 5 6 
1 . 1 . 1 9 5 6 
1 . 1 . 1 9 5 6 

1 1 . 3 .1957 
7 . 7 . 1 9 6 0 

12. 7 .1960 
27 . 7 .1960 

Bedeli T. L. 
Lira 

21 519 
21 519 
21 519 

Kr. 

37 
37 
37 



Sayısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Arazi 
» 
» 

Cinsi 

kaptıkaçtı 
» 
» 

Küçük tip binek 
^» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Küçük kaptı k. 
» 
» 

» 
» 

Wülys 
» 
» 

Markası 

station wagon 
» 
» 

Cemi - Ambulance Citroen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Austin kamyonet 
» 
» 

» 
» 

Satınalma 
tarihi 

* 1 . 8 
1. 8 

12. 8 
7. 7 

1 1 . 7 
13. 7 
13. 7 
25. 7 
26. 7 
27. 7 
"2. 8 

11 . 8 
5 . 8 

18. 8 
22. 9 
1.10 

. 1960 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

.1960 

. 1960 

.1960 

. 1960 

.1960 

.1960 

. 1960 
/1960 
.1960 

1953 
1953 
1953 

Bedeli 
Lira 

8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 
8 752 

Kr. 

06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 

.• ' • - " V 

Frengi müşavirliklerinde bulunan motorlu vasıtalar listesidir 

Arazi binek otosu (Jeep) Landrower 
» » » > 
» » » Willys 
» » » » 
» » * » 
» > » » 
» » » » 

1952 
1952 
1944 
1946 
1946 
1953 
1950 

7 000 
7 000 

.. 
8 250 -
8 200 
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Satmalına Bedeli T.L. 
Sayıcı Cinsi Markası tarihi Lira Kr. 

1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 

Küçük binek 
» > 
» » 
» » 

Sepetli motosiklet 
» » 
» •» 

Citroen 

Harîey Davidson 

195#. 
1959 
196Ü 
İ9ÖÜ 
1^57 
1957 
1957 

1 567 75 
1 968 75 
6 902 13 
6 902 13i 
2 106 00 
3 1İ5 00 
3 155 ÖÖ 

Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlükleri emrinde bulaşıcı hastalıklar savaşında kullanılan moto 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Jeep 
» 
» 
» 
» 
j> 

> 
» 
» 

Willys 

Arazi Willy8 
Willys pikap 

Willys 

Landrower 
Willys 
Landrower 
Willys 

i 
IJâMîtm&r pikap 
Willys 

Üniversal 
Lancfrower 
T^ilîys 

» 
Tuzla 

16. 

8. 
8. 
8. 

11. 

2. 

26 
11 
9 
21 

6 . 

2 
11 
12 

5 

11 

4 
.11 
. 4 
. 9 

1952 
1951 
1954 

1954 
1951 
1954 
lM 
1958 
1953 
1953 
• 1954 
1955 
1951 

. 1954 

. 1954 

. 1§53 

.1#6 

1956 

8 2§Ü 
6 7ÖÖ 
6 477 
9 517 
8 535 
6 477 
6 450 
6*45(İ 
8 238 
17 014 
7 850 
4 602 
6 450! 
10 105 
6 700 
6 477 
6 540 
7 88Ü 

14 8İ6 
6 370 
15 ÖÖ0 

00 
00 
30 
00 
63 
36 
70 
0& 
26 
66 
00 
83 
00 
OÖ 
00 
30 
70 
06 
74 
00 
06 
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Sayısı Cinsi Markası 

7 
6 
1 
3 
1 
2 
1 
1 

13 
1 
1 

16 
2 
1 
1 
1 

25 
19 
21 

1 
2 
3 
1 
1 
9 

Motosiklet 
Arazi binek 
Arazi binek 
Amfbuiânis 
Kamyonet 
Ambulans 
Kamyonet 
Kamyonet 
Mikrobüs 
St. Wagon 
Motosiklet 
Arazi binek 
Motosiklet 
Pikap 
Ambulans 
St. Wagon 
Arazi binek 
Ambulans 
Arazi binek 
Pikap 
Pikap 
Motosiklet 
Ambulans 
St. Wagon 
Chevrolet 

Harley Dawidson 
Jeep 
Land Bower 
Ford 
Chevrolet 

» 
Ford 
Doç 
Wolksvagen 
Ford 
Zümland 
Jeep 
Harley Dawids»n 
Jeep 
Doç 
Jeep 
Land Rower 
Wolksvagen 
Jeep 
Chevrolet 
Wolksvagen 
Harley Damdson 
Chevrolet 

Pikap 

Satınalma Bir evvelki 
tarihi Bedeli bulan 

1958 
» . 
> 
» 
» 
» 
» 
»~ 

1958 
1959 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1960 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

13 233 
19 500 
21 000 
35 000 
30 000 
40 000 
30 000 
30 000 
14 250 
40 000 
13 233 
19 500 
13 233 
36 000 
40 000 
30 000 
29 500 
33 000 
31 200 
36 000 
33 000 
13 233 
40 000 
48 298 
40 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 



Gümrük ve Tekel Bakanhğı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Plâka 
No: 

16 
3723 
2914 
0071 
3913 

2495 
1578 

1244 
2284 

1162 
1183 

20037 
2309 

45 

46 
47 

46160 
1176 
3955 
2925 
1175 
7506 

111 

Markası 

Süper buick 
Chevrolet 
Wolks Wagen 
Avo motosiklet 
Station Wagon 

Wolks Wagen 
Williys jeep 

Kamyonet 
Landrover 

Pikap kamyonet 
Jeep 
Hanomak 
Landrover 

» 

Jeep 
> 
» 
> 

Station Wagon 
Landrover 
Jeep 
Kamyonet 
Jeep 

Motor No: 

12617385 
Fo. 516 AC 

3442028 
34967 

R.M. 061156 F 

3454103 
H.T.58484 

48458 
151009593 

1. T. 49574 
4LR 150837 

197774 
151010755 
151008657 

J.160029 
120993 

l-T-49580 
58865 

226-46453 
151010774 

142994 
J.139380 

98420 

Ne : 

Makam 
» 

Hizmet 
» 
» 

» 
Hizmet 
takibi 
Hizmet 
Hizmet 
takibi 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

işte kullanıldığı 

ve 

ve 

* 
kaçağın 

kaçağın 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

men'i ve 

meni ve 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

M 

6815 sayılı 
«den 

6815 sayılı 
eden 

> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

i a d ı 

Kanunla intik 

Kanunla intik 

» 
> 
» 
» 
>• 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



Plâka 
Aded No: 

» ı *« t 

Markası Motor No: Ne işte kullanıldığı M i a d ı 

Mik
tarı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

77 > 

1003 > 
1057 > 

45079 Williys pikap 
1073 Jeep 
1022 » 
1590 » 
1033 » 
131 » 

1006 > 
2183 Landrover 

25012 Jeep 
7 B.S.A 

Harley Davitson 
Tekel satış depo
sunda hurda ha
linde 

No.su 

1 
5 
6 
7 

11 
12 
13 
16 
19 
22 

110092 
J.160983 

49489 
B.J.285986 

103412 

179827 
641087-LWION1CR-2N 

135592 
151008687 

481672 
Y.A7.1296 

45G.5583 

3 J.139480 Hizmet ve kaçağın men'i ve 6815 sayılı Kanunla int 
takibi eden. 

> » » » > > 
» » > > > > 
» » » > > » 
» > » % » » 
» » » > > > 

» » » 
» » » » » » 
» » •» ^ > •> 
» » > > » » 
» > » 
» » » » > » 
» » » » » > 
» » » » » » 

Markası 

Dizel 
Penta 

> 
> 
» 
> 
» 

> 
> 

Motor 
No. 

4404 

790 
16240 

21930 
119989 

26 General Dizel 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Deniz taşıtları 

Ne işte kullanıldığı 

Kaçak takibinde. Takma motorlu sandal 

» Karakol motoru 110 HP. 

Miadı 

• 

Bedeli 

775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 
775 

220000 

6 

http://No.su
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İmâr ve iskân Bakanlığı 

(237 sayılı Karnına göre 'kullanılmakta olan taşıtlara ait cetveldir.) 

Satmalındığı Bedeli 
C i n s i Markası tarih • Lira K. 

1956 model binek oto Ford 13 . 3 .1958 27 306 58 
1955 model Station Wagon " Mereury 3.10.1958 37 000 Of 
1956 model binek oto Chevrolet 23.10.1958 30 693 4 
1955 model Station Waıgon Chevrolet x 7 . 5 .1959 45 000 0ü 
1960 model üç kapılı kaloriferli Sta
tion Wagon Land - Rover, 29. 2 .1960 35 000 00 
1960 model üç kapılı kaloriferli Sta
tion Wagon Land - Rover 29. 2 .1960 35 000 00 
1960 Volkswagen Nicrobus 9 .9 .1960 36 000 00 

Delues 
1960 dört kapılı Station Wagon Chevrolet 19 .10 .1960 48 555 30 
1960 model dört kapılı Station Wagon Chevrolet ° 19 .10 .1960 48 555 30 



İmar ve iskân Bakanlığı 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

(Motorlu nakil vasıta cetveli) 

Sayısı 

8 
1 
6 
3 
1 
9 
6 

10 
15 

9 
1 

20 
6 
2 

14 
1 

20 

Cinsi 

Kamyonet 
» 

Pikap 
Kamyon 
Kamyonet 
Pikap 

» 
» 
» 
» 

Motosiklet 
Pikap 

» 
» 

Landrover 
Pikap 

» 

Markası 

Chevrolet 
Pakart 
Jeep 
Ford 
Dodge 
Pord 
Chevrolet 
Ford 
Chevrolet 
Ford 
Zündap 
Jeep 

» 
Chevrolet 
Landrover 
Wolkswagen 
Landrover 

Satınalma 
tarihi 

1945 
1945 
1948 
1949 
1950 
1950 
1951 
1951 
1951 
1952 
1952 
1953 
1954 
1958 
1960 
1960 
1960 

Bedeli 
Lira 

83 529 
12 500 
57 071 
46 800 
10 098 
77 400 
50 220 
85 500 

128 100 
78 229 
3 950 

180 000 
54 000 
52 553 

504 000 
26 000 

681 322 

K. 

28 

52 

50 

98 

24 

Evvelki yıla nazaran 
değişiklik 

— 
Maliyeye devredilmiştir. 

• 

» 

»• 

• 



Avrupa millî mülteciler ve Avrupa'daki nüfus fazlalıkları iskân fonundan ikraz edile 
getirtilen vasıtalara ait listedir 

Sayısı 

30 
20 

5 
10 
5 
2 

Cinsi 

Uzun şaseli kamyon 
Damperli kamyon 
Tenteli jeep 
Station Wagon 
Kamyon 
Station Wagon 

Markası 

Ford 
» 

Üniversal 
Jeep 
International 
Dodge 

Satmalma 
tarihi 

1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 

Bedeli 

91 131 
71 655 
9 879 

26 183 
49 665 

5 316" 

20 
76 
12 
_ 

'20 

Dolar 
» 
» 
» 
» 
» 



• 

R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 14 

[Masraf fasıUanndan yapılacak harcamalara ilişkin formül] 
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Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
işten el çektarilenlerin maaşları bu tertipten ödenir. 
Teşkilât kanunlarındaki hükümlere veya Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesine istinaden merkez memurlarından kadrosu ile vilâyetlerde çalıştırılanların maaşlan vi
lâyetler memurları maaşı tertibindeki ödenekten,vilâyetler memurlarından merkezde çalıştırılacak
ların maaşları da, merkez memurları tertibindeki tahsisattan ödenir. 

Millî Savunma ve Jandarma bütçelerinde açık maaşları da bu tertipten ödenir. 

Madde 21 — Merkez memurları açık maaşı 
Madde 22 — Vilâyetler memurları açık maaşı 

Askerî pereoııel hariç. 
Bakanlık emrine alınanların maaşları, 
Kadro yönünden açıkta kalanların maaşları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 202 -— Ücretler 
Madde 11 — Merkez memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Teşkilât kanunlarındaki hükümlere göre merkez memurlarından kadrosiyle vilâyetlerde çalış

tırılanların maaşlan, vilâyetler memurları ücreti, tertilbindeki tahsisattan, vilâyet memurlanndan 
merkezde çalıştınlacaklarm ücretleri de merkez memurları ücreti tertibinden ödenir. 

Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 
Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Teşkilâlt kanunlarında mevcut hükümlere göre merkez hizmetlilerinden vilâyetlerde çalıştırı
lanların ücretleri, vilâyetler hizmetlileri ücreti tertibinden, vilâyetler hizmetlilerinden merkezde 
çalıştırılanların ücretleri de merkez hizmetlileri tertibinden ödenir. 

Fasü 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
Yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerinin ücretleri de bu tertipten ödenir. (Büyük Mil

let Meclisi). 

Fasıl 202 — Ücretler 
Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 

Fasü 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Yabancı memleketlerde çalışan hizmetlilerin ücretleri, 1958 kadrolanım göre ödenen döviz 



— B/8.— 
miktarının 1961 yılında da aynen ödenmesini temin edecek miktar 'kadar artırılmak suretiyle bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Madde 11 — Merkez memurları çocuk zammı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm bu tertipler için de aynen uygulanır. 

Madde 21 — Merkez memurları doğum yardımı 
Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm bu tertipler için de, aynen uygulanır. 

Madde 31 — Merkez memurlan ölüm yardımı 
Madde 32 — Vilâyetler memurlan ölüm yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm bu tertipler için de aynen uygulanır. 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Normlarına göre (kırtasiye tertibine giren her çeşit kâğıtlar, sünger kâğıttan, karbon kâğıtları, ini 
limetrik kâğıtlar, mumlu kâğıtlar, imza kartonları, dosya gömlekleri, musannifler, klasörler, her çe
şit kurşun ve renkli kalemler, kalem uçları, tirilin, çelik imza kalemi, kalem sapları, her çeşit mürek
kepler, korenkMng (mumlu kâğıtta yazı tashihi için), cetvel tahtası, her çeşit ve her boy zarflar, blok
notlar ve bloknot mahiyetindeki el defterleri, kartvizit kâğ&lan, etiketleri, hesap makinası kâğıdı, 
kartonlar, süngerlik ve süngeri, zarf açacağı, iğne, raptiye, harita çivisi, mürekkep, kurşun kalem ve 
makina lâstikleri, zamk, kola ve fırçalar, raptiye makinası iteli, İstampalar, mühür mumu, tebeşir, evrak 
ve kırpıntı sepetleri, yazı, hesap, teksir ve benzeri makinaların yağ ve fırçaları, yazı makinası şerit
leri, harita muşambası, yukarda yazılı olanların benzerleri, bunların nakil ve ambalaj ücretleri, ilân 
ücretleri. 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 20 — Döşeme 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 20 — Döşeme 

Orta masası ve camları, koltuk ve kanepe, sandalye, minder, dolap, etejer, paravana, abajur, gece 
lâmbası, sumen, sigara tablası, masa takvimi altlığı, halı ve masa örtüleri, yer muşambaları masa mu
şambaları ve örtüleri, paspas, perde, vantilatör, masa lâmbası', korniş, duvar ve masa saatleri, buz do
lapları, resim ve çerçeveleri, tablo, radyo, güneşlik, yemek çay içki ve kahve takımları elçilik ve daimî 
delegeliklere© misafirlerin ağırlanmasında kullanılacak eşya, yukarda yazılı olanların benzeri olup 
çalışma yerlerinin tefrişi için tedarik edilecek eşya bedeli, bu tertibe dâhil eşyanın nakil ücretleri ve 
tamir bedelleri, ilân ücretleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Çalışma masası ve camlan, kasa, sandık, kalem açma makinası, evrak dolabı, 'kütüphane, evrak çan-



— &/4 — 
tası, masa zili, tampon, kâğıtlık, bahçede, ig yerlerinde kullanılan makina ve aletler, makas, yazı, cet
vel, hesap, teksir ve pedal maklnaları, yazı takımı, hokka veya mürekkepli kalemler, zımba makin ası, 
numaratÖr, soba, lüks lâmbası, gaz lâmbası, fener, kâğıt kıskacı, yukarda yazılı olanların benzerleri 
olup hizmetin ifasının zaruri kıldığı eşya ve vasıtalarla yangm söndürme cihazları ve bu tertibe dâhil 
eşyanın tamir bedelleri ve ilân ücretleri. 

Fasıl 301 — Merkea daireleri büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Şehir suyu bedeli, içme suyu bedeli, ayrıca masraf tertibi olmıyan ilânlara ait ücretler, hamal üc
reti, toz bezi, cila ve temizlik maddeleri, bayrak, ödenebilecek ayrı tertibi bulunmadığı halde bilir 
kişi ücretleri, resmî mühür ve damgalar, tohum, fide, fidan, gübre, bu tertibe dâhil maddelerin nakil 
-masrafları, binaların bahçelerinde muvakkaten çalıştırılan işçi yevmiyeleri ve bahçe tanzim bedelleri 
2651 sayılı Kanun gereğince inzibat erlerine maktuan verilecek paralar, su saati bedeli, yukarda ya
zılı olanların benzeri sair masraflar, bir yıl kullanılan duvar ve masa takvimleri, baca ve lâğım te
mizleme ücretleri soba kurma ve temizleme masrafları teneke, küp, kova, ibrik, ölçek,-huni, testi, bar
dak, sürahi, kilit, anahtar, menteşe, kapı tokmağı, çivi, vida, çeşme muslukları, yer ve tavan fırça
ları, çuval, süpürge, müstacel ahvalde kullanılmak üzere alınan sağlık malzemesi ve ilâç bedeli, ayrıca 
tertibi bulunmadığı «ahvalde tören masrafları, ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde misafirlerin izaz, 
ikram, buket ve çelenk masrafları, kalaycı ücretleri, ayrıca tertibi bulunmadığı takdirde 500 lirayı 
geçmiyen sıva, badana, küçük tamir, ve zil tesisatı ile pencere ve kapı camları masrafları, ayrıca ter
tibi bulunmıyan bütçelerde nakil masrafları, hasır bedelleri, ecneibi memleketlerdeki teşkilâtlımızda 
çalıştırılan hizmetlilere bulundukları memleketlerin kanun ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyle veril
mesi gareken sigorta primleri, tazminat, ikramiye, ve benzeri paralar, Diyanet İşlerinin mevlût, mu-
kaıbele masrafları ve buna mümasil harcamalar, malıya kurma., mahya proje ve müsabaka masrafları. 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 50 — Aydınlatma 

Bürolarda istihlâk olunan her çeşit elektrik cereyan bedeli, aydınlatma maksadiyle kullanılan 
petrol ve havagazı bedeli, ampul, mum, lâmba şişesi ve fitili, lüks lâmbası şişesi ve gömleği, elek
trik ve havagazı saati bedeli, ayrıca onarma tahsisatı bulunmıyan dairelerin aydınlatma maksa
diyle kullandıkları elektrik ve havagazı tesislerinin yapım ve onarımı, aydınlatma işlerinde kulla
nılan makinalarm petrol, benzin, mazot, yağ, odun ve kömür paraları, bu tertibe dâhil eşya ve 
maddelerin nakil masrafları, 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 60 — Isıtma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 60 — Isıtma 

Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit kömür, petrol, mazot, havagazı ve sair yakacak 
mevat bedeli, kaloriferlerin işletme malzemesi ve 500 liraya kadar kalorifer tamirleri, bu tertibe 
dâhil maddelerin ilân ücretleri. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
|3vrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve cilt ücret ve masrafları, normlarına göre bu ter-
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tibe giren kâğıtların mubayaası, resmî dairelerce bastırılan antetlerin baskı ücret ve masrafları, 
harita, harita kâğıtları ve benzerleri nakil ücretleri, ve ambalaj masrafları, ilân ücretleri, 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları posta ve telgraf ücretleri 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretleriyle her nevi büro 

masraflarının, harcırahlar ve katılma paylarının harice gönderilmesine; icabında geri getirilmesi
ne ve konsolosluklarca gönderilen varidatın ve sair paraların getirilmesine mütaallik her türlü 
banka masrafları ve bunların gerektirdiği posta ve telgraf ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları telefon masrafları 
Telefon abone ve mükâleme bedelleri; telefon tesis masraf ve ücretleri (Yeni inşa edilen bina

larda inşaat tertibinden ödenebilir.); telefon tesisatı onarma masrafları telefon makinası mubayaa 
bedeli (Yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenir); telefon santralı mubayaa ve tesis 
bedeli (Yeni inşa olunan binalarda inşaat tertibinden ödenir). 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Bilûmum gayrimenkullerin kira bedelleri, mukaveleleri gereğince ödenecek diğer masraflar. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 20 — Muvakkat vazife harcırahı 

Yurt içindeki vazife harcırahları; terfi ve Ordu Sicil Yönetmeliğine veya hususi emirle mua
yene ve imtihan için celbolunacak askerî personelin harcırahları bu tertipten ödenir; daimî vazife 
ile ecnebi memleketlerde bulunan personelin muvakkat vazife harcırahları; ayrıca devir ve teftiş 
harcırahı bulunmıyan bütçelerde müfettişler dışındaki memurların devir, teftiş ve tahkikat için 
gerekli harcırahları. 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Kongre ve konferanslarda 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönderilenlerin dışında, muvak

kat bir vazife ile v^ya inceleme maksadiyle, ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu 
tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah 
ve başka masrafları 

Hakiki masrafları tahsisat veya günlü'k ücretle çalıştırılmak suretiyle veya muayyen bir hiz
metin ifası ziımmmda Türkiye'de çalışan ecnebi uzman, öğretmen orke'stra şefi, virtüöz, so
listlere sözleşmeleri gereğince verilecek ücretlerle, memleketimize geliş, dönüş ve memleket 
içinde seyahat harcırahları ve anlaşmaları gereğince ödenecek sair masrafları da bu tertipden 
ödenil*. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
201 nci bölüm kadroya ıait hükmü aynen uygulanır; tebdilhava maksadiyle gönderilen 

subay ve askerî memurların harcırahları bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 309 — Taşıt masrafları, işletme masrafları 

İşletme masrafları 
Her nevi akar yakıt ve yağlar; lâstiklerin yenilenmesi; plâka resmi1; mevcudolduğu takdim

de. radyo abone ücreti; diğer vepgi ve kesimler; patinaj zinciri1; temizlik malzemesi; 

Onarma masrafları 
İsletmede sayılatnlar dışında, kalan bilcümle masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 31 — Vilâyetler kara ve deniz taşıtları işletene masrafları (Gümrük) 
Madde 33 — Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları 

işletme ve kira bedeli (Jandarma) 
Mulııafaza teşkilâtının vilâyetlerde vazife görmekte olan motorlu kara vasıtalarının benzin, 

yağ, asit, gibi akar yakit ihtiyaçlariyle iç ve dış lâstilkıleri, patinaj zincirleri, radyoları, plâka 
resimleri ve radyo abdne ücretleri, diğer vergi ve resimlerle yukarda sayılan madde ve malze
melerin «Taşıma tertibi formülü» dışında kal an taşıma, sigortalama masrafları, üstüpü, gaz, gü
deri, sünger gibi temizlik malzemeleri ve bu tertibe dâhil maddelerin alımı için yapılacak ekşili
me ilânlarına ait ücretler, akar yakıtların muhafazasına mahsus kablarm alım ve tamir bedel
leri ve bunlar için ödenecek ardiye ücreti, kiralar, kaçak kovalama işleri için icabında ha
riçten tutulacak kara vasıtalarının kiraları ile; 

Defııiz muhafaza vasıtalarında, kullanılan kömür, akar yakıt, maJkina yağları ve bunların 
«Taşıma formülü» dışında kalan (taşıma ve sigortalama masrafları ve muhafazalarında kullanı
lacak 'ka'b, ambalaj masraflariyle bu işler için satmalmaeak avadanlık ve tartı ve ölçü aletleri
nin bedelleri, kömür ve 'akar yakıtların emniyetle muhafaza ve yangından korunması için lü
zumlu malzeme ve cihazlarla taunların doldunma bedelleri, kaçak takibi için icabı halinde hariç
ten tutulacak deniz vasıtalarının kiraları, deniz vasıtalarının kaza ve hasarlarında yarldım ve 
kurtarma masraflariyle her ne gaye ile olursa olsun bunların nakil ve yedekte çekilme masraf
ları, bu vasıtalara lüzumlu barometre, termometre, pusula gibi seyir ve rasat aletleri ve ye 
dek parçaları, deniz fenerleri, hususi deniz haritaları 'tersimi masrafları, deniz flama ve kitap
ları, madde ve ımalzemelerin alımları içün yapılan eksiltme ilânları bu tertipten ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler kara ve deniz taşıtları onarma masrafları (Gümrük) 
Madde 34 — Vilâyetler kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları 

onarma masrafları (Jandarma) 
Vilâyetlere ait (bilcümle vasıtaların tamir, tadil, kızak ve havuz masraflariyle atelyelerde 

kullanılacak her çeşit kömür, akar yakılt, su, elektrik, yedek parça, akümülâtör ve ikablolarm 
bedelleri ve bunların imal, tamir ve şarj masrafları; 

Bu madde ve malzemenin korunması için 'alınacak Veya yaptırılaoaik raf, dolap ve sair eşya 
bedelleri atölyelerin her türlü demirbaş eşya, avadanlık, tezgah ihtiyaçları ve buluların bakım, 
tamir ve montaj masrafları; 

Atelyelerin yangına karşı korunmasında kullanılmak üzere satmalmaeak malzeme ve cihaz
larla bu cihazların doldurma masrafları. 

Atelyelerin lüzumlu tersin malzemesinin bedelleriyle bu tertibe giren işlere ait plânların masraf
ları, 

Tamir için hariçten tutulacak usta, çırak ve işçilerin yevmiyeleriyle iş Kanununun gerektirdiği 
her türlü masraflar, . 

Bu tertibe dâhil malzemenin ilân ücretleriyle taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak 
taşıma masrafları bu tartiptetn ödenir. 
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Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Ziyafet ve ağırlama masrafları; bilet, buket ve çelenk ücretleri, resmî işler için Özel başvurmalara 
mektup veya telgrafla verilecek cevap bedeli, misafirlere ikram edilecek her nevi yiyecek ye içecek 
bedelleri, ecnebi misafirlere hâtıra kabilinden verilecek hediye bedelleri, ecnebi misafirleri için kira
lanacak nakil vasıtaları ücretleri, kurum ve derneklere yapılacak yardımlar, köşklerde vazife gören 
garson ve sofracılar için 306 nci fasıldan temin edilen giyecekleri dışındaki resmî kıyafetler de bu ter
tipten karşılanır. 

Madde 20. — Ziyafet masrafları (İktisadi îş Birliği) 
Madde 20. — Devlet Reisleri misafirleri ve ecnebi elçilerin ağırlama masrafları (Dışişleri) 

Madde 30. — Konut masraf lan (Büyük Millet Meclisi) 
Ecnebi misafirler dolayısiyle kiralanacak nakil masrafları ücretleri de bu tertipten ödenir. 
Dışişleri Köşkünün bahçe ve onarma masrafları, köşk hizmetlilerinin yiyecek masrafları da bu ter

tipten ödenir. 
Ecnebi elçilerle konukların ağırlanması ile ilgili bütün masraflar. 
Riyaset konutunun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe masrafları bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 407. — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30. — Geri verilecek paralar 

Madde 40. — Mahkeme harçları 
Câri yıl hariç olmak üzere evvelki yıllarda fuzulen varidat kaydolunan paralar bu tertipten, öde

nire 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet, îtiraz ve Temyiz Komisyonlarına ödenecek hare, 

nesini, vergi ve her türlü masraflar, hakem, ilân ücretleri, umumi bütçeye giren daireler için ve karşit 
olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarımngerektirdiği her türlü masraflar üzerine sonuçlanan 
dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenilen mahkeme masrafları. 

Fasıl 409. — Muayyenat 
Madde 10. — Tayinat 

Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşesi icabedenlerin yiyecek maddelerinin satmal
ma, imâl, istihsal, muayene ve tahlil, muhafaza ve tevzi masraflariyle bu maksatla alınacak zarflar, 
bunların onarma sigorta masrafları. 

Gıda maddelerinin tecrübe ve tatbikatı masrafları, etlik hayvanların bakımı ve barındırma mas
rafları ile çoban ücret ve masrafları, taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma 
masrafları, ekmek ve yemek pişirme işlerinde kullanılacak makina, alet, edevat ve tesisat bedelle
riyle tamir masrafları, iaşe yapan birliklerin bilûmum su sarfiyatı bedelleri, 

Fırın, mutfak, kiler ve bulaşıkhaneleriıı 2 000 liraya kadar olan küçük tamirleri, lüzumu halin
de kullanılacak aşçı, hamurkâr, pişirici ve işçilerin gündelikleri ile iş Kanunu gereğince ödenmesi 
lâzımgelen sigorta prim ve tazminatları, kablarm kalay ücretleri veya kalayları yapılmak için alı
nacak malzeme bedeli ve kablarm temizliği ile ilgili sair masraflar, köpeklerin iaşesi ve hayvanla
ra verilecek tuz bedeli hususi kanunlara göre personele verilecek tâyin.bedelleri, 

' imal edilmiş ekmek alındığı takdirde ekmek odunu, bu madde ile ilgili ilân üaretletri, yemek, 
masa, sıra ve yiyecek maddelerinin, muhafazasına mahsus dolap ye raflar ile sıra ve masa örtüleri 
imaİi satmalma ve onarmaları, memleketlerine tedavi maksadiyle tebdilhava için gönderilen eratın 
1111 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mahsubedüen müddet kadar (yani 
âzami 3 ay) 2717 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden yiyecek istihkakları, askerî iş yerlerinde çalı
şan işçilere kanun, talimat ve nizamnamelere göre verilmesi icabeden iş elbisesi bilûmum ikoruyu-
CQ teçhizat ve ayakkabı da bu tertipten verilir. 



— B/8 — 
Madde 20 — Yem 

Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iaşe edilmesi icabeden hayvanlar (Tayınattan alın
dığı cihetle tuz hariç) için gereken bütün maddelerin satmalma, imal, istihsal muayene, muhafaza 
masrafları ile bu maksatla alınacak zarflar ve bunların onarma ve sigorta masrafları, yem mad
delerinin tecrübe ve tatbikat masrafları, taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma masraf
ları, mera ve çayırların kira bedelleri, (kırma, ezme, temizleme, biçme, balye yapma alet ve leva-
zımı satmalma ve taunların kira bedeli ve onarma masrafları, yakardaki malksatlarla geçici olarak 
kullanılacak işçi gündelikleriyle sigorta, prim ve tazminatları, bu maddeyle ilgili ilân ücretleri. 

Madde 30 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Kanun, nizamname ve yönetmeliklere göre, Devletçe iaşesi gereken kimselerle hayvanlar, aske

rî binalar, müesseseler, Orduevi, asikeo gazjnolar ve rıhtımda bulunan gemiler için kullanılacak 
elektrik cereyanı bedelleri ile tenvir, teshin, ekmek ve yemek pişirme (Ekmek imal edilmiş olaralk 
alındığı takdirde ekmek yakacağı da tayınattan ödenir) işleri için gerekli yakacak maddelerinin 
mangal, soba ve boruları ile teferruatının, lâmba, lüks lâmbaları, fener ve ampullerin satmalınma-
sı, istihsali, muayene ve saklanması için alınacalk her türlü zarflar alet ve tyunlarm onarma, hazır
lama, dağıtma ve sigorta masrafları, Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma 
masrafları, 2 000 liraya kadar elektrik, havagazı ve kalorifer tesisat ve onarımı, 2 000 liraya (ka
dar hamam ve çamaşırhane onarımı, hamam ve temizlik masraf ve ücretleri, er tayın bedelinin 
bu tertibe ait kısmı, bu madde ile ilgili ilân ücretleri, memleketlerine tedavi maksadiyle tefedil-
hava için gönderilen eratın 1111 sayılı Kanunun 78 nci maddesi gereğince fiilî hizmetlerine mah-
subedilen müddet kadar (yani âzami 3 ay) 2717 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden yakacak istih
kakları, askerî' iş yerlerinde çalışan işçilere kanun, talimat ve nizamnamelere göre verilmesi icab
eden iş elbisesi bilûmum koruyucu teçhizat ve ayakkabı da Ibu tertipten verilir. 

Fasıl 410 — Askerî malzemeler 
Madde 10 — Giyecekler 

Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre Devletçe giydirilmesi gereken (kimseleri ve sağlık 
kurumlarına giyecek ihtiyacı için lüzumlu mıadd elerin satmalmması, yapma, işletme, temizleme, 
ambalaj, tevzi, muayene, saklama, hazırlama, onarma ve sigorta masraflaırı ile Gümrük vergi ve 
resimleri, giyeceklerin tecrübe ve tatbikat masrafları, taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında 
yapılacak taşıma, ambalaj ve tevzi masrafları, Giyecek maddelerin imali ve sair işlerinde kullanı
lacak makina, vasıta, malzeme alımı ve tesisat masrafları ile bunların onarımı, bu işlerde kullanı
lacak işçi gündelikleri ile îş Kanunu gereğince ödenmesi lâzımgelen sigorta, prim ve tazminatları 
ve kanun, talimat ve nizamnamelere göre verilmesi icabeden iş elbisesi, bilûmum koruyucu teçhi
zat ve ayakkabı da bu tertipten verilir. Muhtelif maksatlarla ecnebi memleketlere gönderilecek 
erlere icabında verilmesi gereken giyecek eşya ve malzemesi, di'kimevleri ve giyecek ambarlarının 
elektrik sarfiyat bedelleriyle 1 000 liraya kadar onarımlar, bu madde ile ilgili ilân ücretleri. 

Madde 20 — Teçhizat 
Kanlın, nizamname ve talimatnamelere göre teçhizi gereken kimselerin sağlık kurumları, birlikle

rin ve levazım iş yerlerindeki kreşlerin teçhizatının gerektirdiği maddelerin almana, imâl, işletme, temiz
leme, ambalaj, tevzi, muayene, şaklama, onarma, ve sigortalarına lüzumlu masraflarla Gümrük vergi 
ve resimleri, teçhizatın tecrübe ve tatbikat masrafları, taşıma tertibinden yazılı olanlar dışında yapı
lacak taşıma, ambalaj ve tevzi masraf lan, levazım lamlbar ve depoları ile levazım müesseseleri yangın 
söndürme talet ve cihazlarının satmalma ve onarımı, teçhizat maddelerinin imar ve sairesinde kulla 
nılacaık makina, alet, edevat ve tesisat, çamaşır ve bulaşık yıkama makinaları, sağlık kurum ve mües
seselerinde ölenlerin teçhiz, tekfin ve defin masrafları, bu maksatlarla 'kullanılacak işçi ücretleriyle 
îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, ambarların elektrik sarfiyat bedelleriyle bin lira-
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ya kadar olan tamir bedelleri, bu maddeyle ilgili ilân ücretleri, boru, trampet ve muzilka aletleri 
alım, onarım ve bakımı, bayrak ve sancak, askerî iş yerlerinde çalışan işçilere kanun, talimat ve nizam
namelere göre verilmesi icalbeden iş elbisesi, bilûmum koruyucu teçhizat ve ayakkabı da bu tertip
ten verilir. 

Madde 30 — Muytabiye 
Her çeşit nalbandiye, muytabiye, ve ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği vasıta ve malzemele

rin alınma, imâl, temizleme,, ambalaj, tevzi, muayene, saklaıma onarma, ve sigorta*-masraflariyle güm
rük vergi resimleri, taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj masrafları, 
muytabiyenin tecrübe ve tatbik masrafları, bu işlerde kullanılacak malzeme ve vasıtalar karşılığı, kad
rosunda nalbant bulunmıyan birlik ve kurum hayvanlarının nallama ücretleri, yukarıki işlerde lüzu
munda kullanılacak işçi ücretleriyle îş Kanunu gereğince ödenecek sigorta, prim ve tazminatları!, am
bar ve müesseselerin bin liraya kadar olan onarma masrafları, bu madde ile ilgili ilân ücretleri, askerî -
iş yerlerinde çalışan işçilere kanun, talimat ve nizamnamelere göre verilmesi icabeden iş elbisesi, bilû
mum koruyucu teçhizat ve ayakkabı da bu tertipten verilir. 

Fasıl 411 — Harb malzemeleri, teçhizat, tahkimat masraflariyle çeşitli malzemeler ve devriçark 
Harbiye ayniyatına dâhil her türlü harb ve harita malzemesi vasıtaları, miatlı tâlim ve terbiye 

malzemesi ve demirbaşın nakil ve muhabere vasıtaları; seyir cihaz ve malzemesi ve bun
larla birlikte kullanılacak yazı makinaları, teçhizatı, fabrikalarla atelyeleriıı makina, alet ve malzeme 
bedelleri ile yedek parçaları, bunların yapum, onarım, bakım, muhafaza, ambalaj, tevzi, revizyon üc
reti, bedel ve masrafları, memleket haricinden temin edileceklerin ilk teslim alınacak mahalle kadar 
nakil sigorta ücretleriyle gümrük ve sair resimleri ve her nevi tartı ve tevzi aletleri, harb aletleri mal
zeme ve teçhizatının deneme ve muayeneleriyle ilgili müesseselerin malzeme, alet ve edevatları, taşıma 
tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve tevzi masrafları, akar yakıt saklamaya yarıyan 
kabların alım, onarım ve kira karşılığı, her çeşit akar yakıt ve yağ ve .çalıştırıcı kuvvet istihsalinde 
kullanılacak mahrukat, deniz birlik ve müesseselerinde gemiler için sarf olunan bilûmum su bedel
leri, su tesisatı yapım ve onanımı masrafları ve rıhtımda bulunan gemiler için muharrik kuvvet ola
rak sarf edilecek elektrik cereyan bedelleri, askerî maksatlarla yapılması gereken tahkimat, (Radar 
tesisleri, radar ve role merkezleri) kara ve demiryolu köprü, iskele ve rampaların inşa ve tamirleri
ne muktazi masraflarla iltisak haltlarının idame ve işletme karşılığı olarak Devlet Demiryollarına ya
pılacak ödemeler, harita alımı ve yapum, yaptırılması, ve muhafazasiyle ilgili her türlü masraflar, 
memleket müdafaasına ait projelerin tanzim, tersim, teksir, tabı ve muhafazaları için gerekli bilûmum 
masraflar, harb levazım ve teçhizatının kullanılmasına; bakım, deneme, ve sairesine ait talimatname, 
defter, cetvel, vesairenin satmalma bedeli ile tabı, teksir ve tercüme masrafları, tarifname ve tali
matnamelerin tercüme ücretleriyle tabı, tevzi ve teksir ücretleri, hasta, yaralı ve cenaze*nakline mah
sus nakil vasıtalarının alım, imal, onarma, bakım ve işletme masrafları, Harbiye ayniyatına 
dâhil bilûmum vasıta ve malzemelerin imal, onarım ve bakım müesseselerinin her türlü işlet
me masrafları, sigorta masrafları, Harbiye ayniyatı muhafaza edilen depo, ambar ve cephane-
li'kleriyle diğer ordonat ile ilgili bilûmum tesislerin beş bin lirayı geçmemek üzere yapılacak 
onarmalar, Ordu Donatım, fabrika, atelye ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler dışında, yu'kar-
daki hizmetlerde kullanılacak muvakkat işçi giindelikleriyle bunların îş Kanununa tevfikan 
ödenecek prim ve tazminatları, tamir fabrikalarında ve çeşitli bakım ve onarma kademelerinde 
zehirli işlerde çalışanlara verilmek üzere satmalınacak süt ve% yoğurt masrafları,' bu madde ile 
ilgili ilân ücretleri, vazifeli askerî şahısların veya bunlar tarafından kullanılan (Malî mesuliyet 
sigortaları dışında kalan) Orduya ait her türlü motorlu motorsuz nakil ve harb vasıtala-
riyle aletlerinin ve hizmetlerindeki hayvanların üçüncü şahıslara karşı ika ettiği zararlar, tay
yare kazalarından mütevellit hasar, maddi ve mânevi tazminat bedelleri, bu kazalar dolayısiyle 
yapılacak her türlü kurtarma masrafları, mahkeme ilâmı ile veya sulh yoliyle bu tertipten 
ödenir. Ağ ve diğer tahkimat tesisleri sebebiyle Denizcilik Bankasının ifasına mecbur kala-
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cağı kîavuztuk dolayısiyİe ihtiyar edeceği masraflar, akdolunacak anlaşmalar gereğince banka
ya bu bölümün deniz tertibinden ödenir. Yangın söndürme tesisatı ile bunlara mütaallik her 
türlü malzeme, cihaz ve araçların temini, bakım, onarım, nakil ve idameleri. Hudut taşları 
masrafları ve bakımı, 6085 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler ve masraflar, hizmete gir
miş ve girecek olan hava ağır ve hafif radarları ile role merkezlerinin harb ve istihba
rat hizmetlerine taallûk eden telefon ve elektrik cihaz malzemesi ile bu merkezlerdeki kuvvet 
santrallerinin her çeşit malzemesinin bakım, onarım ve ikmali, ABC Eğitimi, ile ilgili her tür
lü ABC. teknik alet ve cihaz alım, bakım onarım ve muhafaza masrafları, askerî iş yerlerinde 
çalışan işçilere, kânun, talimat ve nizamnamelere göre verilmesi icabeden iş elbisesi, bilûmum 
koruyucu teçhizat ve ayakkabı da bu tertipten verilir. 

412 — Tıbbi ecza ve sağlık malzemesi 
Sağlık kurumlan, revirler, eczane, lâboratuvar, sağlık depoları ve sağlık işlerinde 'kullanı

lacak her nevi ilâç, sağlık malzemesi ve bunların imalinde kullanılacak iptidai madde ve alet* 
ler, teçhizatı, seyyar tathir malzemeleri, cihazları, makina, alet, sabit ve seyyar soğuk hava de
poları, satmalma, imal, muhafaza, muayene, onarma, ambalaj, tevzi, sigorta, ve Gümrük vergi 
ve resimleri masrafları, yangın söndürme alet ve cihazları mubayaa ve bakımı, taşıma tertibinde 
yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj masrafları, lâboratuvarlar için alınacak tec
rübe hayvanları bedeli ve bunları muhafaza ve bakım ve iaşe masrafları, sağlık propagandası 
afişleri, satmalma, yaptırma, dağıtma ücret ve masraflan* bu maksatlarla kullanılacak işçi 
gündelikleri ve iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, bu maksatlarla yapılacak 
ilân ücretleri, sağlık müesseseleri ve depolarının 1 000 liraya kadar tathir ve tamir masrafları, 
sıhhiye depolarındaki cihazların işletilmesine ait kuvvei muharrike masrafları. 

413 — Veteriner ecza ve malzemeleri 
Hayvan hastaneleriyle, revir ve lâboratuvarlarda hayvan tedavisinde kullanılan ilâç, mal

zeme, alet, edevat, bedeli ile bunların bakım, muhafaza, onarma, ambalaj,, tevzi ve sigorta 
masrafları ile Damga Resmi ve harçlar ve yangın söndürme alet ve cihazları alım ve onarım^ 
taşıma masrafları tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma masrafları, askerî veteriner buiunmı-
yan mahallerde ödenecek vizita ücret ve masrafları, tecrübe ve serom hayvanları satmalma 
ve muhafaza masrafları, bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve îş Kanunu gereğince 
ödenecek prim ve tazminatları, bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri, ecza istihsalinde (kullanı
lacak yakıt masrafları. 

Fasıl 414 — Taşıma masrafları 
Memleket içinde ilk tesellüm ambarından itibaren ttıer türlü vasıtalarla yapılacak nakil mas-

raflariyle memleket içinde ve dışmda öğrenci, erat ve hayvan nakliyesi ile bunlara refakat ede
ceklerin harcırah ve masrafları, toplu halde yapılan şevklerde astsubay nakliyesi, Millî Müdafaa 
Münakalât Dairesi emrinde nakliyat işlerinde kullanılan vasıtalarla/ yedeık parçalarının satmal
ma, işletme (harb malzemelerinden alınmakta olduğundan her nevi akar yakıt ve yağlar hariç) 
.onarma ve avadanlık masrafları, 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince yapılacak ödeme
ler, yükleme ve boşaltma masrafları ve yükleme boşaltma işçi yevmiyeleriyle îş Kanununa tev
fikan ödenecek prim ve tazminatları, her nevi vergi, resim, ardiye, istalya, sigorta ve kİavuz
luk ücretleri, kanun, tüzük, yönetmeliklere göre ödenmesi gereken sair ücret ve tazminatlar, Yu
tardaki nakil vasıtalarının muhafaza ve işletmesi maksadiyle 10 000 lirayı geçmemek üzere yap
tırılacak yapı ve tesisat masrafları ve onarmaları, yürüyüş halindeki birliklerin (subay ve as
kerî memur ve astsubay dâhil) celp ve terhis edilen eratın ve hayvan ve vasıtalann konaklama 
ve barınma masrafları, bu madde ile ilgili ilân ücretleri, sevk muhtıraları kâğit bedeli ve tabı 
masraflariyle bunların ambalaj masrafları, ambalaj ve kurşun ve mühür masrafları, 
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Fasıl 415 — Müze ve anıtlar masraflar! 

Yönetim masrafları, müzelere alınacak eski eser ve etnoğrafik malzeme bedeli iîe bu satın-
almması için kurulacak satmalma komisyonlarına lüzumu halinde dışarıdan iştirak ettirilecek 
uzman eksper ücretleri, eski eser 'bulma ve ihbar etme ikramiyesi, kazı, müzelere eser taşıma mas
rafları, telefon kurma ve konuşma ücretleri, odacı, bahçıvan ve bekçi elbisesi, iş elbisesi, ayakka'bı 
ve palto bedelleri, müzelerin ören yerlerinin, anıtların ve kazıların eser, rapor, katalog ve tanıtma 
yayımı ve bunların telif hakları, eski eser mulâjı, röprodüksiyonları yaptırılması, uzmanlık kitap
l ı l a r ı n a satmalmacak yayın bedeli, müze binası, kazı bekçi evleri, rölöve ve onarım büroları kira 
ve inşaat masrafları, resim çekmeye ve göstermeye mahsus alet ve malzeme, öreri yerlerini ve anıt
ları onarma, kamulaştırma, koruma masrafları ve bunlarla ilgili her çeşit alet ve malzeme, harita 
imali, rölöve, proje yaptırılması, inceleme, araştırma, tescil, maket, tanıtma ve işaret levhaları, ta
dat ve tes'bit numaralama masrafları, müzelerle anıtların ve ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi 
île bakım ekiplerinde çalıştırılacak teknik elemanlarla usta, amele ve bahçıvan gündelikleri, çiçek-
lendirme, ağaçlandırma mas rafları, yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat eserleri sergileri ve 
gerekli sigorta ve muamele ücretleri, yurt dışında kalmış millî anıtlarla mezarlıkların korunma
sının ieaibettirdiği masraflarla canlı hayvanların beslenme masrafları. 

Fasıl — 416 Okullar masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, demirbaş (yatırım kısmında ayrı tertibi olan

lar hariç), her çeşit ders lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarılması (bütçenin yatı
rım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç), (basılı kâğıt ve defterler, posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları, bütçenin 451 nci bölümündeki yayın masrafları, öğrenci ve hizmetli giyeceği ve iş 
elbiseleri, (zaruret halinde giyim eşyası ve diktirme karşılığı öğrencilere nakden verilebilir.), te
davi masrafları ve ilâç bedelleriyle cenaze masrafları (resmî hastanelerde yer bulunmadığı tak
dirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleriyle, kadrolu tabip, dişçi ve veterineri bulunmı-
yan okullarda vizita ücreti), te'bdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verile
cek gidiş, geliş yol paraları, yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi öğretmen ve idare 
memurlarının yiyecek masrafları, tatbikat masrafları, büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç 
öğrencilerin gidiş y,e geliş yol paraları; yatılı öğrencilerden tatil devresinde memleketine gitmi-
yenlere okulda yemek pişirilmediği ahvalde nakden ödenecek yiyecek bedelleri karşılığı, öğ
rencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları, şehir içi yol paraları, öğrenci harçlıkları, 

Fakir öğrencilere yardım, toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları, spor seyahatleri 
ve temaslarınım gerektirdiği masraflar, seçmen sınavına ait kâğıtları inceliyeceklere 3656 sayılı Ka
nunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ücretler^ 

İmtihan, tören ve diploma masrafları ile test işleri ile ilgili bütün masraflar, 
, Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı, 

5 000 liraya kadar tesisat ve onarma masrafları (Mülkiyeti âmme ve hükmi şahıslara ait olup 
kirasız olarak faydalanılan binalar dâhil) 

Motorsuz taşıtlar satmalma, işletme onarma masraflariyle hayvan yem bedeli, ilân ücretleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azalan, huzur ücretleri, 
Vergi ve resimlerle zaruret görüldüğü ahvalde sigorta bedelleri, 
Okulların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar. 
Yüksek Denizcilik Okulunda kurs görecek liman reis ve memurlarının iaşe ve ibate masrafları. 
Ziraat Vekâletine bağlı okullarda çalışan çoban, usta, seyis, işçi yevmiyeleri, kurs masrafları 

ve kursları muvaffakiyetle bitirenlere yapılacak eşya yardımı karşılığı. 
Zirai mücadele tarla, tavukçuluk, meyvacılık işlerinde çalıştırılan gündelikçilere verilecek iş el

biseleri ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola ve cibinlik masrafları. 
Ziraat Vekâletine bağlı ziraat okullarında harita ve kadastro yaptırma, tamir, yol, kaldırım, ka

nal, kanalizasyon, köprü, çeşme, kuyu, arteziyen, su ve elektrik motörleri tesisatı ve tamiratı ve 
bunların gerektirdiği masraflar. 
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Tapu ve Kadastro Okulundaki kız öğrencilere verilecek burslar. 
Devlet Konservatuvarında halk şarkılarını derleme masrafları, armonizasyon ve yerli kıyafet

ler oyunlarının filme alınması masrafları ile konservatuvar uygulama gösterisinde bir yıl staj ya
pacak olan öğrenciye verilecek ek burs karşılığı ve mezun olanlara verilecek giyim eşyası bedeli. 

Ticaret ve meslek okullarına alınacaklara verilecek burslar. 
Meslekî teknik öğretim okullarmca yurt içinde ve dışında açılacak sergiler masrafları. 
Öğretmen okullarını bitirenlere verilecek donatım karşılığı. 
îlköğretmen okulları askerlik ders ücretleri öğretmen yetiştiren müesseseler ile korunmaya 

muhtaç çocuklar için kurulan yurt, okul ve atelyelerin ve Ibu müesseselere bağlı uygulama bahçelerinin 
her türlü yapım, onarım, artezyen açtırma ve su isalesi, istimlâk ve satmalma, kira ve tesis mas
rafları ve 5129 sayılı Kanun gereğince tesis edilen köy okulları uygulama bahçelerinin ve öğretmen 
okullarına bağlı uygulama okullarının tesis, tanzim ve idamesi için gerekli masraflar. 

Sağlık Vekâletine bağlı okullarda çalışan hemşire ve'ebelere birer çift beyaz ayakkabı ve birer 
çift beyaz çorap masrafları. 

Fasıl 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecsek burslar 
Burslu öğrencilerin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan, diploma harçları ve benzeri öğretim 

masraflariyle ilâç ve tedavi masrafları. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 
Kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satmalma ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. (Ticaret 

Vekâleti tarafından Anadolu Ajansı yoliyle alman ticari haberler masrafları da bu tertipten öde
nir.) 

Muayyen neşriyatın alınabilmesi için kulüp ve derneklere maktuan ödenen bedeller. 
Bastırılacak her nevi yayın, tamim ve notaların kâğıt ve saire malzemeleriyle baskı ücretleri. 
Telif ve tercüme hakları ve tercüme ücretleri. 
Cilt masrafları. 
Her çeşit harita alınması ve yaptırılmasının gerektirdiği masraflar. 
Pilim ve fotoğraf makinaları ve her çeşit filim, fotoğraf ve resim alet ve malzemesi ve klişe mas

rafları. 
Propaganda ile ilgili masraflar. 
Bilûmum yayınların şevkinin gerektirdiği masraflar. (Pul- ilsakı suretiyle yapılacak yollama 

masrafları posta ve telgraf ücretleri tertibinden ödenir.) 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 

ile başka her çeşit masrafları 
4489 sayılı Kanun ve buna ait nizamname hükümlerine uygun olarak staj için ecnebi memle

ketlere gönderilecekler ile evvelce gönderilmiş bulunanların harcırahları ile başka her çeşit mas
rafları bu tertipten Ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 20 — Kongre, konferans ve komisyonlara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 

(Dışişleri) 
Hariciye Vekâletinin tören, resmî ziyaret ve komisyonlara iştirak masrafları da bu tertipten 

ödenir. 
Hariciye Vekâleti temsilcilerinin idare ettiği veya bu vekâletçe lüzum gösterilecek toplantı ve 
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törenlere katılacak diğer bakanlık ve daireler mensuplarının her çeşit masrafları da Dışişleri Bakan
lığı bütçesinden ödenir. 

Fasıl 455 — Prevantoryum ve sanatoryum umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, 
Basılı 'kâğıt ve defterler, 
Telefon ücret ve masrafları, 
Hizmetli giyeceği, 
Hasta, hizmetli ve nöbetçi memurların giyeceği, 
Her çeşit ilâç, malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı, 
Fennî tesisat, makina, alet, demirbaş motorsuz vasıtalar satmalınması ve onarılması, 
Taşıma masrafları, 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (Kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil.) 
ilân ücretleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
Şehir içi yol paraları, » 
ölenlerin teçhiz ve tekfin masrafları. 

Fasıl-457 — îç kongreler masrafları 
iştirak edeceklere verilecek harcırahlar geçici olarak istihdam olunacak steno ve daktilo ücret

leri, 
Ziyafet masrafları, 
Kongrenin icabettirdiği diğer yönetim ve yayım masrafları. 

Fasıl 458 — Sergi masrafları 
Her çeşit harcırahlar ile serginin gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (Yatırım kısmında ayrı tertibi olanlar hariç) 
Her çeşit ders, lâboratuvar ve spor levazımı satmalma ve onarması (Yatırım kısmında ayrı ter

tibi olanlar hariç) 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Kira bedeli. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları. 
Bütçelerin 451 inci bölümdeki yayınla ilgili masrafları, 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları. 
Seçme sınavına ait kâğıtları inceliyeceklere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince veri

lecek ücretler. 
İmtihan, tören ve diploma masrafları. # 
Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı. 
5 000 liraya kadar tesisat ve onarma masrafları (Mülkiyeti âmme hükmi şahıslarına aidolup 

kirasız olarak faydalanılan binalar dâhil.) 
Taşıma masrafları. 
Şehir içi yol paraları. 
ilân ücretleri. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
Kursa celbedileceklerin yol paralan ve yevmiyeleri. 
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Sözlü sınav için diğer vilâyetlerden kurs merkezine geleceklerden muvaffak olamıyanlarm dö

nüş harcırahları ile muvaffak olanların kursa iltihakına kadar kurs merkezindeki yevmiyeleri. 
Hizmetli giyeceği. 
.Kadrolu tabip, dişçi ve veterineri olmıyan kurslarda vizite ücreti. 
Kurslarda ücretsiz öğretmenlik yapacakların yol paraları ve yevmiyeleri. 
Gezici kurslardaki öğretmen, konferansçı yönetim memurlarının yol paraları ve yevmiyeleri. 
Diyanet işleri Reisliği kursunda öğreticilere verilecek ücretler. 
Kaymakamlık kursuna gelecek maiyet memurlarmm motorlu, vasıta öğretimi ve sair tatbikat 

masrafları. ı 
Kursların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar. 
Memur olmıyan kurs öğrencilerinin, 
A) öğrenci giyecekleri, 
B) Tedavi masrafları ve ilâç bedelleri ile cenaze masraf lan. (Resmî hastanelerde yer bulun

madığı takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleri) 
C) Tebdilhava için memleketlerine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş geliş yol pa

raları. 
D) Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi memurların yiyecek masrafları, 
E) Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş geliş yol paralan, 
F) öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları, 
G) öğrenci harçlıkları, 
1) Fakir öğrencilere yardım. 

Fasıl 653. — 
Bu bölüme öğle yemeği için konulan ödenek memur ve müstahdemlere nakden ödenemez. 

Fasıl 801. — Emekli, dul ve yetim aylık ve tahsisatları 
7148 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemelerde bu tertipten ödenir. Mülhak bütçeli idarelerin 

bu kanun gereğince yapacakları tediyelerde bütçelerindeki aynı unvanı taşıyan tertiplerden karşı
lanır. 

Fasıl 701. — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar her nevi bina, karakol, baraka, poligon, ambar, akar yakıt tankı, garaj, 

muhabere istasyonu ve benzeri inşaat ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak istimlâk be
delleri ve yukardaki miktarlar dâhilinde bina satmalının ası; (Millî Müdafaa bu miktarlarla mu
kayyet değildir.) (Jandarma Umum Kumandanlığı için bu miktarlar 40 000 ve 20 000 olarak tatbik 
olunur.) 

Yukardaki maksatlarla yapılacak etüt, proje, aplikasyon masraflariyle tersim malzemesi bedelle
ri, 

ilân ücretleri. 

Fasıl 711. — Makina, alet ve malzemelerin onarımı 
Motorlu taşıtlar ve-ilgili tertibindeki formüllerde yazılı olanlar dışındaki bilûmum makina ve 

aletlerin yedek parçaları ile onarımı bu tertrpten karşılanıl'. 
ilân ücretleri. 

Fasıl 741. — Yapı isleri ve esaslı onarmalar 
1. Yatırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri için lüzumlu gayrimenkûllerin istimlâk, satmal

ına bedel ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, arttırma ve eksiltme komisyonlarında bu
lunacak belediye azalan huzur ücreti, yapı ruhsatiye ve harçları. 

2. İnşaat işlerinde kullanılacak makina ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre yapılacak 
işlere lüzumlu çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satınahnması, taşınması, 
kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz, sigorta, so-
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maj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak 
taşıt vasıtalarının her türlü işletme, kira, nakil, muhafaza ve sair masrafları, 

3. Emaneten yaptırılacak işlerle proje, keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırıla
cak her türlü işçi gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilerin giyim ve bu 
işçilerin barındırılması için lüzumlu tesisler kantinlerinin demirbaş eşyası ve îş Kanununun gerek-
trdiği diğer masraflar. 

4. Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet «mreftiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, 
tersim, teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lü
zumlu malzemenin ve topoğrafik haritaların satmalma bedelleri, bunların işletme, onarma ve ko
runma masrafları merkez veya vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri ihale, geçici 
ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her 
nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil masrafları, inşaat faaliyetlerine ait her nevi dergi ve 
broşür t ab'ı ve telif tercüme ücretleri muvakkat mahiyetteki işler için lüzumlu kira bedelleri bun
ların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kur
ma ve konuşma ücretleri işe başlama ve açılış töreni masrafları, yapı işleri faaliyetlerini teşhir 
etmek: üzere açılacak sergilere ait her türlü masraflar. 

5. îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 
6. İstikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, proje, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait masraflar, bu 

işlerde çalışacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde verilecek çizme, muşamba ve tulum, mas
rafları, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları. 

7. 203 ncü geçici hizmetliler ücreti tertibinden ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun 
tarifatma uygun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Fasıl 751 — Satınaluıacak malana ve malzemeler 
Yedek parçaları, 
Gümrük vergi ve resimleri, 
Sigorta masrafları, 
Ambalaj masrafları, 
Nakil masrafları, 
Montaj masrafları, 
îlân ücretleri, 
Belediye azaları huzur ücretleri. 
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Büyük Millet Meclisi 

Bölüm 202 — Ücretler 
Madde 11. — Meclis hizmetlileri ücreti : 
231 sayılı Kanunla daimî hizmetlilere verile-.ı 50 şer lira ücret bu tertipten ödenir. 

Bölüm 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11. — Meclis geçici hizmetliler ücreti : 
Başkanlık Divanı karariyle (tanzim olunacak (Muayyen ve (muvakkat müddetli hizmetlerde 

çalıştırılacak yevmiyeli personel talimatnamesi) gereğince teknik personel ve diğer Meclis ! is
metlileri yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 211 — Fazla çalışma hakları 
Madde 22. — Meclis teknik personeli ile Basımevi personeline verilecek fazla mesai ücretleri : 
1. Bu ödeneğin 75 000 lirası eski harflerle basılı tutanakların yeni harflere tebdili işinde dâhil

den çalıştırılacak personel ile hariçten getirilecek mütehassıslara, 
2. ikinci 75 000 lirası teknik personelin mesai saatleri dışında kalan çalışmaları ile Basmevi per

sonelinin bütçenin gerek komisyon gerek Genel Kurul müzakerelerinin devam müddetince fazla mesai
lerinin ücretleri Başkanlığın 31 Ocak 1961 tarihli ve 18 numaralı kararına göre bu tertipten ödenir. 

Bölüm 302 — Millî Saraylar büro masrafları 
Madde 20. — Döşeme 
Bu maddeden yapılacak sarfiyat Millî Saraylar mefruşatının döşemelerüıin yenilenmesi için 

Hereke Fabrikası tarafından imal edilecek kumaşların bedeline münhasırdır. Ancak bu mef
ruşatın kullanılması için zaruri olan malzeme ve teferruatı bu tertipten ödenir. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 
Madde 11. —• Meclis memurları 
Meclis Doktorluğunca verilen ve idare Âmiıliğince tasdik edilmiş bulunan reçete bedellerinin 

bu tertipten ödenebilmesi için dairesince tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdından birisinin reçe
teye bağlanarak Saymanlığa ibrazı şarttır. ^ 

Bölüm 401 — Basım evi işletme giderleri 
Bu bölümdeki tahsistam (150 000) lirası eski Meclis binasından yeni Meclis binasına nakle

dilecek tesislerin dömontaj ve montaj masraflariyle matbaa hizmetlilerinin ilâç ve tedavi gider
leri memurlara tatbik edilen mevzuat dâhilinde bu tertipten ödenir. 

Bölüm 402 — Bahçe giderleri 
Madde 13. — işçi ve amele giderleri 
Lüzumu halinde bahçede çalıştırılacak işçi ve amelelere verilecek yevmiyeler Başkanlık 

Divanı karariyle bu tertipten ödenir. 

Bölüm 403. — Başkanlık temsil giderleri 
Madde 10. — Temsil giderleri : 
Ziyafet, tören, ağırlama masraflariyle resmî işler için özel başvurmalara; mektup veya telg

rafla verilecek cevapların bedelleri ile Başkanlıkça tensibe dileeek diğer ödemeler bu tertipten 
ödenir. 
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Bölüm 404. — Büyük Millet Meclisi Muhafız Birliği 
Madde 10. — Taymat : . 
Meclis hizmetlilerine bir er tayını karşılığı olarak günde iki defa verilecek yemek bedelleri bu 

tertipten ödenir. Lüzum görüldüğü takdirde isti yenlere Başkanlık Divanı karariyle bu taymat 
erzak olarak verilebildiği gibi, nakit olarak da verilebilir. 

Bölüm 465. — Meclis Tahkikatı genel giderleri 
Millî Birlik Komitesi İrtibat Bürosunun yönetim masraflanndan; (Isıtma, aydınlatma, büro, de

mirbaş, öteberi, posta telgraf telefon ücretleri bu tertipten ödenir.) 

Bölüm 476 — Steno kursunun gerektirdiği her çeşit masraflar 
Kurs öğretmenleriyle kursta tecrübe maksadiyle istihdam olunacaklara Başkanlık Divanı ka

rariyle tesbit edilecek miktarda ücret de bu tertipten ödenir. 

Bölüm 506. — 3050 sayılı Kanunla Ziraat Bankasına ödenecek borçlar 
Sakıt milletvekillerinin Haziran 1960 - Şubat 1961*aylanna ait tahsisatı olup 27 Mayıs inkılâ

bından evvel Ziraat Bankasınca iskonto edilen çeklerin bedelleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 653. — Meclis memur ve hizmetlilerinin (Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerinde 
kullanılmak üzere) 

Bu tertibe mevzu ödenek malî yıl başında Riyaset Divanı karariyle toptan Meclis Memur ve 
Hizmetlileri Yardımlaşma Sandığına ödenir. (Meclis emrinde hariçten gelen personel de bu haktan 
istifade eder.) 

• Bölüm 751*. — Satınalınacak makina, alet ve malzemeler 
Madde 12. — Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri masrafları 
Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri masrafları bu maddeye mevzu 

tahsisat, Sarayların dahilî elektrik tesisatının tamir ve ıslahı karşılığı olarak sarf edilir. 

Sayıştay Başkanlığı 

Fasıl : 307 - Madde 30 — Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve 
muavinlerin yolluğu 

5999 sayılı Kanuna istinaden mahallinde yapılacak hesap tetkiki maksadiyle gönderilecek mu
rakıp ve muavinleriyle murakıplık meslekinde bulunmuş'Sayıştay memurlarından'hesap tetkikıy-
le vazifelendirileceklerin Harcırah Kanununa göre tahakkuk edecek yol giderleri ve yevmiyeleri 
bu tertipten ödenir, 
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Başbakanlık 
» 
Fasıl 401 — Matbaa masrafları 

Madde 30 — Diğer işletme ve yönetim masrafları" 
işçi gömlek ve tulumlariyle öte beri, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı 'kâğıt ve defterler, posta, 

yollama, kira, İş Kamum gereğince ödenecek prim ve tazminatlar ve sair işletme masrafları bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 753 — Reaktör, lâboratuvar ve radyo izotop merkezleri tesis ve bilûmum masrafları 
Kurulacak reaktör ve buna ait atam tesisleriyle bilûmum site, lâboratuvar, izotop merkezleri ve 

büroları ve saire için icalbeden bilûmum masraflar ve buralarda çalıştırılacak yevmiyeli personelin 
yavmiyeleriyle 6821 sayılı Kanım gereğince yapılacak bilûmum yardımlar ve aynı kanun gereğince 
çalıştırılacak mukaveleli personelin ücretleri ve 7256 sayılı Kanuna göre çalıştırılacaklara verilecek 
tazminat bu fasıldan ödenir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Fasıl 420 — Araştırma ve inceleme her çeşit masrafları 
Devlet Plânlama Teşkilatının kanımla kendisine mevdu vazifeleri yerine getirebilmesi için plânla

ma ve plânların koordinasyonu mevzuunda yapacağı her türlü araştırma, inceleme, etüd ve projelerde 
muayyen işin devamı müddetince istihdam edeceği personelin yevmiye ve 6245 sayılı Kanuna göre 
tahakkuk edecek harcırahları, plânlama, plânların uygulanması ve koordinasyonun mevzuuna giren 
araştırma ve incelemelerin teşkilât dışındaki yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslara yaptırılması 
dolayısiyle ödenecek proje bedeli veya bununla alâkalı ücret ve her türlü istihkakları, plânlama, plân
ların uygulanması vo koordinasyonu ile alâkalı konularda tertiplenecek ilmî toplantı ve seminerler 
dolayısiyle davet edilen eşhasın her türlü zaruri yol masrafları ile ikamet masrafları; Devlet Plânla
ma Teşkilât Kanunu gereğince toplanacak özel ihtisas komisyonlarına iştirak edeceklerin 6245 sayılı 
Kanuna göre tahakkuk edecek (harcırahları bu tertipten ödenil'. 
Fasıl 430 — 91 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve bu kanuna ek 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 

gereğince istihdam edilen mukaveleli personelin ücret ve sair istihkakları ile harcırahları 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolarda aynı kanunun 17 

nci. maddesine ve bu kanuna ek 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre mukaveleli olanak istihdam 
edilecek yerli personelin mukavele hükümlerine göre lehlerine tahakkuk eden ücret ve sair istihkak
ları ile harcırahları bu tertipten,ödenir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

Fasıl 417 — Çeşitli anket masrafları 
Anketlerle ilgili işlerde görevlendirileceklere verilecek ücretler, yevmiyeler veya soru kâğıdı bağına 

verilecek her türlü masraflar, kâğıt ve baskı ücretleri, anketlere dâhil olacak kimselere veya ailelerine 
verilecek primler ve 5622 sayılı Kanun hükümleri gereğince anketlerle ilgili her türlü masraflar bu 
tertipten ödenir, 
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Diyanet işleri Başkanlığı 
Fasıl 451 — Yayın ve tanıtma masrafları 

Diyanet İşleri Reisliği yayınlarından imam ve hatiplere, kütüphanelere, yabancı memleketlere 
gönderilecek ve Reislikçe tensibedileeek yerlere verilecek eserlerin bedelleri de bu tertipten öde
nir. . 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Fasıl 418 — Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 
Fennî alet ve malzeme bedelleri, uçakların işletme ve onarma masrafları, her çeşit taşıma mas

rafları, nirengi ve poligon ve sınır işaretleri masrafları, fotoğrametri usulü ile harita alınması için 
gerekli her çeşit filim, fotoğraf ,resim, gereç ye malzemesi, bezli, bezsiz' veya alüminyumlu astro-
lon pafta kâğıdı, harita muşambası, aydınger, ozalit gibi fennî malzeme ile nirengi ve fennî mal
zeme avadanlığı, 5622 sayılı Kanun gereğince memur ve müstahdemlere çalışmalarını veya şama
larını kolaylaştırmak üzere verilecek deri ceket, deri veya lâstik çizme, hurç ve portatif karyola, 
yatak, yastık, battaniye, lüks lâmbası, gemici feneri, matra, tencere, tava, topoğraf çantası, evrak 
çantası, ecza çantası, çadır, işçi tulumu, ecza çantasına konacak ilk yardım ilâç ve malzeme mas
rafları, su kabı, su bidonu ve bunlara benzer her çeşit demirbaş eşya bedelleriyle tapulama ve ka
dastronun fotoğrametrik ve klâsik usulde çalıştırılacak teknik elemanların ve muhtar ve bilirkişi 
île geçici amelelerin gündelikleri ve 6383 sayılı Kanuna göre ödenecek gündelik ve tazminatlarla 
tş Kanununun gerektirdiği diğer masraflar. 

Adalet Bakanlığı 

Fasıl 403 — Temsil masrafları 
Bu fasla mevzu tahsisatın 1 500 lirası Temyiz Reisliğine ve 1 500 lirası da Temyiz Başmüddei-

umumiliğine aittir. 

Fasıl 417 — Kovuşturma masraf lan 
Madde 10 — Suç masrafları 

Suçüstülere gidecek adelet memurlarının ve doktorların harcırahları, ehlivukuf ve bilirkişi 
ve tanıkların yol masrafları, ekspertiz^ işleri masrafları ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi 
masrafları, isuçun açığa çıkarılması için yapılacak sair 'masraflarla ihzarlı sanıkları 'bir yerden di
ğer bir yere yollama masrafları. 

Fasü 419 — Ceza ve tevkif evleri masrafları 
Madde 10 — Yiyecek masrafları 

Hükümlü ve tutukların yiyecek 'bedelleriyle yiyecek maddelerinin düşürülmesi ve kabların 
temizlenmesi için ödenmesi lâzımgelen para da bu tertipten verilir. 

Vazife başında bulunan gardiyanlarla diğer müstahdemlerin iaşesi de Iru tertipten karşılanır. 
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Madde 20 — Doktor ücreti ve ilâç masrafları 

Doktor ve diş tabibi olmıyan ceza ve tevkif evlerine getirilecek doktor ve diş tabiplerine ve
rilecek vizita ücreti bu maddeden ödenir. 

Aylık tediye, ek görev ve istihkaklarına dair hükümler- mahfuz olarak, 300 lirayı geçemez. 

Madde 30 — Yönetim masrafları 
Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin odun, .kömür, su, aydınlatma, mefruşat, demir

baş, kırtasiye, matbu evrak, kitap, mecmua, hükümlü ve tutukların elbise, çamaşır ve ayakkabı 
gardiyan melbusatı, telefon kurma ve konuşma ücretleri ranza imalâtı, yatak ve levazımatı, ber
ber ücreti, hüküm infazının gerektirdiği masraflar ve konferans ücreti 1 000 lirayı geçmiyen 
onarmalar, kira bedelleri, 2490 sayılı Kanun gereğince yapılan eksiltme ilânlarına ait ücretle mü
teferrika mahiyetindeki sair her çeşit ihtiyaç karşılığı. 

Madde 40 — Sevk masrafları 
Hükümlü mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde ikametle emniyeti umumiye nezareti altı

na alınacak olanların gönderme masraflariyle götürmeye memur edilenlerin harcırahları. 

Fasıl 420 — Mebusların seçim masrafları 
Seçim işlerinde kullanılacak matbu evrak, mühür, ıstampa, sandık, torba ile seçim işlerinin ge

rektirdiği sair her türlü eşya ve levazımın satınalma, yaptırma ve taşıma masrafları, rey yeri yap 
tırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı Seçim Kanununun 166 ncı maddesi gereğince çalıştırılacak 
olanlarla umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında çalış
tırılacak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve yolluklariyle seçimle 
ilgili bütün masraflar karşılığıdır. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Fasıl 202 — Ücretler 

Millî Savunma Bakanlığınca 6320 sayılı Kanunun 15 nci maddesi mucibince verilecek ikramiye
ler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 305 — Kira Bedeli 
Amerikan Askerî Yardım Heyeti Reisi ile Kara, Hava, Deniz Grup Reislerinin şahsi ikameti için 

Millî Savunma Bakanlığınca mobilyeli veya mobilyesiz olarak kiralanacak binaların kiraları da bu 
bölümden öenir. 

Fasıl 308 — Tedavi masrafları 
Madde 12 — 5501 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 

Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara sivil eczanelerden alı
nan ilâç, sağlık malzemeleri vesair masraflariyle sivil, resmî ve hususi hastane, sanatoryumlarda iyi
li eştirilenl-erin tedavi'masrafları; Kanunu gereğinceyurt dışına tedaviye göndertilecek ordu mensupları 
harcırahları ile sıhhi müesseselerde yatacak tedavi görenlerin müessese ve ilâç vesair tedavi madde
leri masrafları; buralarda ayakta tedavi görenlerin keza sıhhi müessese masrafları ile ilâç vesaire 
tedavi maddeleri masraf lan; ikamet yerleriyle tedavi gördükleri yer arasındaki nakil vasıtası mas
rafları bu tertipten ödendiği gibi yatarak tedavi edilenlerin sıhhi müessese, dışında kaldıkları 
müddete münhasır ve ayakta tedavi edilenlerin tedavilerinin sonuna kadarki, zaman için 6245 sa-
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yılı Kanun gereğince verilecek yevmiye ve yol masrafları da bu tertipten Ödenir. Yukarda yazılı 
sapık malzemeleri vesair masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Madde 13 — Deniz Kuyvetleri 

Madde 14 — Harita Genel Müdürlüğü 
Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalına, onarma karşılık ve her türlü masrafları ve 

işletme masrafları bu tertipten ödenir. 

F.asıl 421 — Kara Kuvvetleri askerî tamirhanelerle ilk madde ve müstahlek malzemeleri masrafları 
Askerî tamirhanelerde yapılma, onarma, iyileştirme dçin her türlü ısmarlamaların ilk yarı yapıla

cak ve yapılmış malzemeleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak malzeme, işletmeye ait 
masraflar ve yapılmaya ait resim malzeme ve avadanlığı, fabrika ve onarma evlerinin aydınlatma ve 
ısıtılması, iş elbiseleri, koruma, levazım ve donatım, yapılma, deneme, inceleme masrafları, her çeşit 
malzeme avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fabrikalara verilecek ıs
marlama karşılık masrafları, ilân ücretleri. 

Fasıl 423 — Moral hizmet her türlü masrafları 
Moral hizmet-her-türlü masraflariyle hudut birlikleri eratının moral, bilgi ve dinleme ihtiyacı için 

alınacak her çeşit radyo bedeli, bakım, muhafaza ve onarım masrafları. 

Fasıl 427 — Gaz ve gazdan korunma masrafları 
>" - - • -<̂  i v = * . - . v . Madde 11 — Kara Kuvvetleri 

Madde 13 — Deniz Kuvvetleri 
Koruyucu malzeme masrafları, bütün insaın ve hayvanı gazdan koruyucu malzeme, cihaz, elbise ve * 

eşya parçaları, E, U. RS. ABC. Dairesi Başkanı emrindeki bağlılar kuruluşundaki depolar için yapı
lacak daire başkanlığı tarafından yaptırılacak bütün onarmalar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtıl
ması, yakıcr gazlara karşılık iyileştirme masrafları ve erler yanında kullanılacak kutular, eğitim mal
zeme masrafları, kimya birlikleri ABC. okulu kurslarında ve eğitimde kullanılacak kutular. Eğitim 
malzemesi masraf lan, kimya cihaz ve silâhları; alev cihazları ve bunların teferruatı, yedek parçaları, 
mermileri, gaz temizleyici arazzöz arabaları ve sair eğitim malzemeleri, umumi olarak ABC. eğitimine 
yanyan bütün alet, ecza, avadanlık, cihaz, levha ve benzerleri. E. U. Rs. ABC. Dairesi bağlılarına 
ABC. kurslarına ve okuluna E. Ü. Rs. ABC. Dairesi Başkanlığına ait fennî alet ve avadanlık, ecza, 
onarma, alet ve avadanlık, öğretime ait sinema makinası ve filimleri ve deneme hayvanları ve bunla
rın besleme masrafları E. U. Rs. ABC. Dairesi Başkanlığı emrindeki bağlılarda çalışan işçi ile daire 
depolarında çalışan ustabaşıların gündelikleri, E. U. Rs. ABC. Dairesi Başkanlığının ABC. Okulu
nun ve Daire Başkanlığının hizmet kamyon ve kamyonetleri, arazi kamyonları, motosikletler ve yedek 
parçaları, onarma, işletme masrafları bağlama masrafları, Avrupa'dan getirtilecek malzemenin taşıma, 
dizbarfco, sigorta ve gümrük ve saire resimleriyle alman malzemenin Daire Başkanlığı emrindeki 
Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar 414 ncü fasıl dışındaki taşıma.masrafları, E. U. Rs. ABC. Da
iresi Başkanlığı emrindeki bağlıları, gaz depoları emrinde bulunan taşıma araibalannın bütün onarma 
masrafları, İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar ile ilân ücretleri. 

(AB C) hizmetinin ve savunmasının gerektirdiği her türlü masraflar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 452 — Staj ve tahsil masrafları 
Staj ve tahsil için ecnebi" memleketlere gönderilmiş ve 'gönderilmek üzere ayrılmış olanlardan gön

derilecek subay, askerî ye sivil memurlara, astsubaylara ve pilptaja ayrılmış olan Hava Harb Okulu 
ikinci sınıf öğrencilerine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek aylık tahsisatları, harcırah, iyileştirme, 
okul kaydı ve ücreti, diploma, lâboratuvar, staj resim malzemesi, zaruri masraflar. Memleket içinde 
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dil, ilim ve fen öğretileceklerin yol pasoları ile harcırah mevzuatına göre verilmesi icaibeden harcırah
ları, ısıtaj ve tetkik, ilmî araştırma, iyileştirme masrafları, kayıt ve öğretim harçları, para nakil mas
rafları, öğretim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün masraflar, hasta bakıcı ve hemşire okulla
rında okutturulan askerî hastabakıcı ve hemşirelerin okul ve bütün masrafları. 

Fasıl 481 — NATO'nun icabettirdiği umumi masraflar 
NATO'nun icalbettirdiği her türlü masraflar, 
Güney - Doğu NATO Kumandanının şahsi ikametine mahsus ve mobilyalı olarak kiralanan bina

nın kira bedeli, 
NATO Teşkilâtı nezdindeki askerî temsilcilik, müşavirlik ve kıdemli subaylık gibi Türk Teşkilâtı 

tarafından NATO'nun icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil masrafları ile NATO makamla
rının talebi üzerine ifa edilen geçici görev yollukları. 

Adı geçen teşkilâttaki nakil vasıtaları, malzeme ve eşyanın bakım, onarım, idame, yeni
leme ve işletme masrafları. 

Amerikan Yardım Kurulu (JUSMMAT Karargâhı) personeli ite bu personelden yurdun muh
telif bölgelerinde görevlendirilenler için kiralanan binaların kira bedeli, tenvir ve teshin, döşe
me, demirbaş ve öteberi masraflariyle posta ve telgraf, telefon tesis, abone ve mükaleme 
ücret ve masrafları. 

Bu bölümün gerektirdiği (hizmetlerin ihtiyacını karşılamak: maksadiyle senesi içerisinde ya
pılmış olan masraflardan tahsisat, (kifayetsizliği veya. sair sebeplerle ödenemiyere'k (borca bırakı
lan miktarları. 

6375 sayılı Kanunla tasdik olunan sözleşmeye göre ödenmesi gereken tazminatlar. 
Bu tertipten ödenir. 

Fasıl 483 ~ 7279 sayılı Kanun gereğince Millî Savunma Bakanlığı İstişare ve Araştırma 
Kurulunun her türlü masrafları 

Araştırma ve geliştirmenin icabettirdiği her türlü nevat, malzeme ve tesislerin mubayaa, 
nâkil, sigorta ve ilgili bilcümle vergi ye resimlerle bunların inşa, montaj ve onarma masraf
ları; . 

Tecrübe ve tatbikat masrafları, demirbaş, öteberi ve sair benzeri masraflar. 
Araştırma ve geliştirme, hizmetlerinde kullanılacak personele 4/10195 sayılı Kararnameye göre 

verilecek yevmiye ve 'kanuni haklar. 
îlmî İstişare ve Araştırma Kurulu üyelerinin huzur hakları ve yollukları, .kurula eelbedi-

leceklerin veya benzeri toplantılara katılacakların ücret ve yol masraflariyle seyahat yevmiyeleri. 
îlmî araştırma konferans ve ıkurullarına ait masraflar, benzeri yerli ve yabancı teşekküllere 

ödenecek aidat, kitap, büroşür ve saire ilmî dokümanın mubayaa bedelleri, vergi ve harçları, 
Araştırma ve geliştirme mukaveleleri gereğince ödenecek bedeller ve mukavele hardan. 

Fasıl 702 —- Gemi onarımı 
Deniz Kuvvetleri tersane ve atelyelerihin, yapacakları gemi ve yüzer tesis, onarım tadil 

işleriyle kurma ve yapım için lüzumlu yedek, ve tamir ve malzemesinin satınalınması, yapılması, 
elde edilmesi, inceleme, taşıma, kira, saklama, hazırlama ve dağıtma ve sigortaları ile bütün 
harp muavin ve eğitim gemilerinin, deniz vesait ve vasıtalarının onarım ve havuzlanma masraf
ları, demirbaş vasıta ve teçhizat ve malzemelerinin yenilenmesine ait masrafları. 

Tersaneler ve atelyeler için gemi onarımı işleriyle ilgili her türlü tezgah, teçhizat, makina aksa
nımın elde ©dilmesi ve eski tesislerin onarma ve tevdii ile yenilerinin kurulması için gerekli her nevi 
malzemenin teminine lüzumlu masraflar. 
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Onarım işleriyle ilgili proje ve 'keşiflerin hazırlanması için lüzumlu her çeşit fennî avadan

lık, resim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtların tedariki, gemi onarımı işçilerine 
işçi tulumu ve kundura temini, bu maksatla yapılacak ilân ücretleri. 

Fasıl 731 — İstimlâkler 
Satmalına ve istimlâk bedelleri ile satınalmanm ve 6830 sayılı Kanunun gerektirdiği her türlü 

masraflar. 

Fasıl 741 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar. 
Her çeşit bina, baraka, şehitlik, âbide, askerî maksatla yapılacak demiryolu, iskele inşa

atı ile elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat yapım, esaslı onarım masrafları, istimlâkler, 
Jet pilotları için lojman inşaatı. 

Fasıl 742. — Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 
Hava meydanları. 
Hava meydanı, depo, irtibat, yol, ve kanalları, meydanları lüzumlu arazi ve bina kiralan, kana

lizasyon, yol, uçuş kuleleri inşa ve esaslı onarımı istimlâkler. 

Fasıl 743. — Gemi yapımı 
Gemi yapımı. . . 
Bilûmum harb gemileri, yardım gemileri, eğitim gemileri ve küçük vasıtaların yapılması, yap

tırılması, ve büyük tadilli işleri. 

Fasıl 744 — Enfranstrüktürün icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı 
(Bu tahsisattan lüzum görülecek miktarını hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaatı iş

lerinde sarf olunmak üzere aynı isimde Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak hususi 
fasla aktarmaya Maliye Vekili mezundur.) 

Enfranstrüktürün icabettirdiği her türlü masraflarla NATO Müşterek Enfranstrüktür progra
mı gereğince Türkiye'de yapılması kararlaştırılan inşaat, tesis, şantiye ve bürolannda projelerin 
hazırlanması ve kontrolü, istikşaf, etüt, aplikasyon, iskandil ve bu hizmete ait sair masraflarla bu 
işlerde çalıştırılacak mütehassıs işçilerle (teknik eleman) iş Kanunu gereğince çalıştırılacak işçi
lerin yevmiyeleri ve îş Kanununun gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 761. — Tersaneler tesisleri 
Tersaneler masrafları. 
Gölcük Tersanesinde, yeniden tesisler kurulması, mevcut tersanenin sabit ve seyyar tesisat, teç

hizat ve enstalâsyonların tevsii, tadili, onarımı, bakım ve idaresi, yollann, iskele ve nhtımlann ya
pılması ve teçhizi ve bütün bu işler için lüzumlu her çeşit malzemenin temini, satmalınması, kira
lanması, saklanması, sigortası, taşıma ve kamuflâj masraflan ile bu işlerde çalıştırılacak işçilerin 
yevmiye ve ücretleri. 

Tersane, iskele ve nhtım yapım ve tadili, 
Yukarki tertiplerin müşterek masraflan. 
Yukarda yazılı hizmetler için gayrimenkul satmalma, istimlâk masraflan, muhammin ve bilir

kişi ücretleri, yapı ve ruhsatiye harçları, istikşaf, etüt aplikasyon, foraş, iskandil ve proje ihzan 
masraflan, proje müsabakalan ücretleri, 

Yukarda yazılı işler için kullanılacak makina ve vasıtalarla ihale ve emanet şekillerine göre 
yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme, vasıta ve aletin ihtiyaç halinde -her zaman evvelden 



satınalınması, taşınması, kurulması, korunması işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, 
ekspertiz, sigorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz teminat, resim masrafları ve bu işler
de kullanılacak taşıt vasıtalarının her türlü işletme, nakil muhafaza ve sair masrafları. 

Emaneten yaptırılacak işlerle keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her tür
lü işçi gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ah
valde verilecek, çizme, muşamba ve sair giyim masrafları ve îş Kanununun gerektirdiği masraf
larla birliklerden gönderilecek ekiplerin yol masrafları. 

Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometr, ter
sim, teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu 
malzemenin satmalma bedelleri, bunların işletme, onarma ve koruma masrafları, merkez veya vilâ
yetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleş
me, şartlaşma, bilim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve na
kil masrafları. 

îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 

İçişleri Bakanlığı 
Fasü 307 — Harcırahlar 

Madde 51 — Yabancı memleketlere mübadele suretiyle gönderilecek idarecilerin yol paralariyle 
geleceklerin her çeşit masrafları 

Yabancı memleketlerle karşılıklı olarak yapılacak: idareci mübadelesi neticesi gönderilecek 
olanların yol paraları ile yabancı memleketlerden gelecek idarecilerin yurdumuzdaki ikamet, iaşe 
ve inceleme gezileri ile sair her çeşit masrafları bu tertipten ödenir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Bilûmum işletme masraflariyle muvakkat işçi gündelikleri, tamir, döşeme ve öteberi masraf

ları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 410 — Askerî malzemeler 
Madde 10 — Giyecekler 

Dikim evlerindeki işçilere parasız yedirilecek öğle yemekleri ile îş Kanunu hükümlerine göre 
doğum yardımı, ölüm yardımı gibi yapılacak ödemeler ve çocuk zamları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 — Satınalınacak motor, makina ve malzemeler 
Komple deniz motörü, deniz motörl eri, malin alan ve teknelerin alım ve imali için lüzumlu 

masraflar bu tertipten ödenir 
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Dışişleri Bakanlığı 
Fasıl 302 — Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro umumi masrafları 

Madde 40 — Öteberi masrafları 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtımızda çalıştırılan hizmetlilere bulundukları memleketin ka

nun ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyle verilmesi gereken sigorta primleri tazminat ve bunlar
dan emekliliğe tâbi olmıyanlara verilecek ikramiye ve sair benzeri paralar. 

Madde 92 — Yardım ve ödünç verme 
Ecnebi memleketlerde bulunan tebaadan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak 

üzere yerilen paralarla veremiyeceklere beslenme ve memlekete dönüşleri için yardım olmak üzere 
verilen paralar ve ecnebi memleketlerde ölen tebaanın cenaze masrafları. 

Fasıl : 305 — Ecnebi memleketlerdeki teşldlâtın kira bedelleriyle belediye vergi ve resimleri 
Bilûmum gayrimenkullerin kira bedelleri, mukaveleleri gereğince ödenecek diğer masraflar 
Büyükelçilik, elçilik, daimî delegelik ve yardımcı delegelik ile başkonsolosluk ve konso

losluk ikametgâh, kançılarya ve otel kiraları ile 237 sayılı Kanun gereğince makamlarına otomo
bil tahsis edilenlerin garaj kiraları ve büyükelçilik, elçiliklerin nezdinde akredite bulundukları 
devlet hükümetleriyle birlikte yazlığa taşınmaları halinde muvakkaten tutulacak bilûmum 
otel, bina ve garaj kiraları ve mukavelelerindeki hükümler gereğince ödenecek eşya kiraları ev 
sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedeline ilâve edilen tamirat bedelleri;, tutulacak binalar 
için verilecek komisyon, tellaliye ve Belediye vergi ve resimleri, mukaveleleri gereğince öde
necek diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 311 — Fahrî konsolosluklar aidatı 
198 sayılı Kanunun gerektirdiği masraflar .bu tertipten ödenir. 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
Vekâlet basımevinin demirbaş eşya ve ilkmadde satmalma, onarma karşılık ve her türlü masraf

ları ve işletme masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 403 — Temsil ve ağırlama giderleri 
Madde 20 — Yabancı Devlet ve hükümet reislerinin ve misafirlerin ve ecnebi elçilerin ağırlama 

giderleri 
Verilecek ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş ve yapılacak nakliye masrafları ile ziyaretin gerektirdiği 

her türlü masraflar. 
icabında yetkililerin eşleri tarafından gelecek resmî ecnebi misafirlere verilecek ziyafet masraf

ları, Protokol Genel Müdürlüğünce yabancı misafirler için hazırlanan programlar mucibince yapı
lan merasimin icabettirdiği her türlü masraflar veburalarda vazife alanlara verilecek kumanyalar, 

Misafirlerin yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle muhafazalariyle tavzif edilenler için yapılacak 
her türlü masraflar. 

Dış memleketlere giden Devlet ricalinin götürecekleri her türlü hediyeler. 
Misafirlerin ikametlerine tahsis olunan köşk ve sarayların o anda lüzumlu tamir^ tefriş ve sair 

masrafları. • 
Yabancı konuklar köşkünün bahçe, onarma, su, elektrik, havagazı, telefon ve köşk hizmetlileri

nin yiyecek ve benzeri masrafları da bn tertipten ödenir. 
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Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 10 -— Milletlerarası kurum ve derneklere katüma payı 

Milletlerarası anlaşmalar gereğince veya Hükümet karariyle üyesi bulunduğumuz milletlerarası 
kurum ve müesseselerin masraflarına katılma payları ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Ko
miserliğine Dünya Mülteci Yılı münasebetiyle 1961 yılma münhasır olmak üzere yapılacak fevkalâde 
yardım bu tertipten ödenir. 

Madde 21. — Cumhurbaşkanının Başbakanın dış memleketlere yapacaMan ziyaretlerin gerektirdiği 
her türlü giderler 

Bu ziyaretler dolayısiyle gönderilecek ve refakat edeceklerin yollukları, ziyafet, hediye ve bah
şiş masrafları, ziyaret münasebetiyle resmî ve hususi teşekküllerle şahıslara ödenecek paralar ve zi
yaretin gerektirdiği bilcümle sair masraflar bu tertipten ödenir. Yukarda sayılan masraf ve tedi
yelerden masraf vesikası temin edilemiyen veya edilmesi muvafık görülmiyenler için ödemeyi ya
pan zat ile Dışişleri Bakanlığı adına heyete katılan en yüksek dereceli memurun müştereken imza 
edecekleri vesikalar. masraf vesikası yerine kaim olur. 

Başbakanın yapacağı ziyaretlerde ise masrafı yapan zatın tanzim edeceği masraf listesi Başba
kan tarafından kabul ve imza edilir. 

Madde 30 — Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları 
Hakem mahkemeleri ve kurumları ile uzlaşma îbamiısyonlarma memur edileceklerin harcıralhlariyle 

bu komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin harcırah ve ücretleri ve komisyonların . 
bütün masrafları da bu (tertipten ödenil'. 

Fasıl 459 — Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri 
Bu fasla mevzu tahsisatın iki milyon lirası Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın muva

fakatiyle Başbakanlık bütçesinin 406 ncı faslına Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. 
Bu konu ile ilgili olarak yaptırılacak her türlü yaym giderleri, dış memleketlerdeki soydaşları

mıza ait okullar ile Türk sosyal ve kültürel teşekküller, Türk kurum ve derneklerinde ve Türk ta
rih ve kültürü ile ilgili tarihî ve bediî kıymeti haiz binalarda görevli öğretmen, memur ve personelin 
ödenmesi kabul edilecek maaş, konferans sair zaruri masrafları, mezkûr kurum ve derneklere yapı
lacak yardımlar ile binaların bakımı, onarımı ve yönetim giderleri, bunların kontrol ve teftişi için 
görevlendirilecklerin zaruri masrafları, bu konuda konferanslar, vermek, folkorik ekipler gön
dermek, Türk sanat eserlerine ait sergiler açmak ve seminerler tertiplemek için Hükümetimizce 
dış memleketlere gönderileceklerin yolluk ve ücretleri, dış memleketlerdeki Müslüman ırkdaşlarımı
zın dinî ve ahlâki bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi ve Anavatana olan bağlılıklarını takviye gaye
siyle görevlendirilecek ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların yollukları bu bölümden ödenir. 

Maliye Bakanlığı 
Fasıl 218 — 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa tazminatı 

1. Veznedar ve veznedar yardımcılarına, 
2. Defterdar ve defterdar muıavinleriyie Maliye (teşkilatına dâhil mesul muhasip vaziyetinde olan 

memurlara ve zat maaşları tevzi memurlarına, 
3. Vergi Dairesi Müdür ve muavinleriyle, vergi dairesi olmıyan yerlerde gelir 'müdürlerine, 
4. Millî Emlâk müdürlerine, müdür bulunmıyan yerlerde şeflerine, şef bulunmadığı takdirde bir 

millî emlâk memuruna, 
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5. Darphane ve Damga Matfoaası Müdürü, müdür yardımcısı, baş kontrolörü, haşkimyageri, kon

trolörleri, ayniyat saymanı, dökümhane, sikkehane, zımba talb işleri atelyeleri şef ve çarfchane memu
runa, ambar ve damga memurlariyle pul ambarı ve kıymetler muhafızına, sayıcılarına 7244 sayılı Ka
mın hükümleri baki kalmak suretiyle % 20 nispetinde ödenir. 

Fasıl 219 — Makina servisinde mesai saati dışında çalıştırılacaklara verilecek ücret 
Hazinenin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için mesai saati dışında çalıştırılmalarına lüzum 

görülecek tabilâtöreü, tasnifçi ve delgieilere ayda 50 lirayı geçmemek üzere verilecek ücret bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 401 — Matbaa masrafları 
. Madde 23 — Darphane ve Öamga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği masrafları 
Darphane ve Damga Matbaası işçilerine talimatnameleri gereğince yapılacak sosyal yardımlarla ve

rilecek öğle yemeği masraf lan ve. mutfak ile lokanta için lüzumlu demirbaş levazım atı masrafları. 

Fasıl 417 — Vergi tahsil masrafları 
Madde 10 — Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları 

Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı masrafları, yabancı memleketlerde bastırılacak*damga pul
larının tab'iyat bedeli, tab'iyat ve nakil ile ilgili hor çeşit masrafları. 

Fasıl 418 — Hazine muameleleri masrafları 
Madde 10 — Faiz, acyo ve para farkları 

Hazine cari hesaplarının faiz ve muamele vergileriyle Hazine, muameleleri için muhtelif kanun
ların verdiği yatlkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komüsyon, muamele vergisi ve sair mas
raflarına taallûk eden ödemelerle bir kısım ithalâttan alınan Hazine hisselerinin tahsil masrafı olarak 
ödenecek acyolar. 

Fasıl 419 — Millî mülkler muameleleri masrafları 
Madde 10 — Belirtme işleri 

Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu husus
ta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilereyapılacak ödemeler ve belirtmeye 
ilişkin sair bilcümle masraflar. 

Madde 20 — Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 
Millî malların ve mülklerin tescili, tahmin, ilân, satış veya yönetim masrafları, tahakkuk etmiş 

ve edecek hare vo resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin çeşitli masraflar. 
Memur konutlarının kapı, merdiven başlarının ve koridorlarının aydınlatma, bahçelerin sulanması 

için elektrikle çalışan motorun sarf edeceği elektrik ve bahçeler su masrafları, konutların temizlik mas
rafları, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya masrafları, müstah
demlerin giyecek ve yakacak eşyası masrafları ve teshin edilen konutların yakacak ve sair umumi mas
rafları. 

Fasıl 426 — İstihbarat arşivlerinin kurulması ile ilgili her çeşit masraflar 
Merkez ve vilâyetler malî istihbarat arşivleri için alınacak yazı, cetvel, hesap makinası, demir 

dolap, sandalye, masa, yazı takımı, karton, kırtasiye, karteks ve sair bedelleri ile açılacak kurs
lara getirileceklerin harcırah ve yevmiyeleri ile diğer her çeşit masraflar. 
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Fasıl 451 — Yayın masrafları 

Madde 30 — Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masraflar 
Kitap, resim, fotoğraf, levha, yazı, para, resmî ve gayriresmî her çeşit vesikaların satınalın-

ması, bulundurulması, nakil, tasnifi ve tanzimi masrafları ile bu işlerde çalıştırılacak ilim, sanat 
ve hizmet adamlarının ücret, yevmiye, harcırah ve diğer masrafları. 

Madde 40 — Malî kanun ve kararların tab'ı masrafları 
Madde 50 — Bâzı kanun, karar ve hükümlerin derlenmesi, tasnifi, tab'ı ve buna mümasil işler 

için gerekli her çeşit masraflar 
Malî kanun ve kararlarla vergi kanunları, vergilerle ilgili sair hükümlerin ve Hazine ve kambi

yo mevzuatının toplanması ve tasnifi işlerinde mesai saatleri dışında çalışacak memurlara veri
lecek ücretlerle, tab ve prova işlerini kontrol edecek memurların yolluk ve yevmiyeleri, kâğıt-ve 
baskı masrafları ve bu işlerle ilgili diğer her çeşit masraflar, bu tertipten ödenir. 

Fasıl 476 — Kurs ve okullar umumi masrafları 
Madde 20 — Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 

Kurslara katılacak ve kursları idare edecek memurların harcırah ve yevmiyeleri, radyolarda 
izahlarda bulunacak memurlara verilecek ücretler, gerek halk ve gerek memurlar için açılacak 
kursların her çeşit masrafları. 

Bölüm 491 — Bina ve arazi tahriri ile ilgili her türlü masraflar (Bu tahsisatı ilgili tertiplere aktar-
,; ,\ u^ maya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

Bina ve arazi tahriri ile ilgili her türlü masraflar (bu tahsisattan büro ve matbu evrak masraf
ları karşılıklarının ilgili tertiplere aktarılmasına ve umumi tahririn gerektirdiği diğer masraflar 
için İçişleri Bakanlığı ile müştereken tesbit edilecek miktarların yardım olarak il özel idarelerine 
tevziine Maliye Bakanı yetkilidir. 

. Diğer yardımlar 

Bölüm 616 - 667 
Maliye Bakanlığı bütçesinin yardımlar kısmındaki dernek ve teşekküllere yapılacak yardımlar 

için konulmuş bulunan tahsisat alâkalı teşekküller tarafından Maliye Bakanlığına verilecek bir sarf 
plânına göre tediye edilir. 

Fasıl 615 — Teşvik, tanzim, tevzin ve zarar karşılıkları 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselerin Hükümetçe ittihaz edilen tedbir ve ka

rarlar gereğince uğradıkları zararların karşılığı ile 3025 sayılı Kanun gereğince Denizcilik Ban
kasının Van Gölü işletmesi zararları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 647 — Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna 
Tediyesi Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının muvafık mütalâasına bağlıdır. 

752 - 237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 
> Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

Devlet Plânlama Teşkilâtı: İstatistik Genel Müdürlüğü : 
1 Binek otomobili (Kullanılmış olabilir) 2 K a m v o n e t ( G e n e l Müdürlükte yük ta-

(Müsteşarlık makam arabası) ^ . 
1 Jeep (Kullanılmış olabilir) 



— R/29 — 
Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

Adalet Bakanlığı: 
1 Otomobil (Yargıtay1 Birinci Reisliği 

makamı için) 
1 Ambulans (Adlî Tıp Müessesesi için) 
1 Sepetli motosiklet (Bakanlık evrak do-

ğıtım işlerinde) 
4 Panel (Ankara, Adana, Eskişehir, Yoz-

gad, ceza ve tevkif evleri için) 
4 Karoseri yapım masrafı (1960 yılında 

ceza ve tevkif evleri için satınalman 
dört aded kamyonun üzerine yaptırıla
cak karoseri masrafı bu tertibe dâhil
dir.) 

İçişleri Bakanlığı : 
130 Jeep (Kaymakamlar için) 
200 Jeep (Yeni veya kullanılmış) (İçişleri 

hizmetinde) 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 
30 Jeep (Emniyet, asayiş ve trafik hizmet

lerinde) 
10 Motosiklet (Emniyet, asayiş ve trafik 

'hizmetlerinde) 

Jandarma Genel Kumandanlığı: 
35 Jeep (Emniyet ve asayiş hizmetinde) 
34 Piikap (Emniyet ve asayiş hizmetinde) 
4 Ambulans (Emniyet ve asayiş hizme

tinde) 
8 Kamyon (Emniyet ve asayiş hizmetin

de) 

Dışişleri Bakanlığı: 
1 Otomobil (Roma Büyükelçiliği) 
.1 » (Ottawa Büyükelçiliği) 

(Berut Büyükelçiliği) 
(Bonn Büyükelçiliği) 
(Londra Büyükelçiliği) 
(Lagos «Nijerya») 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı: 
20 Arazi binek (Sağlılk merkezleri için) 
1 Otobüs (Sağlık Memurları Okulu için) 

10 Pikap (Hastaneler için) 
10 Ambulans (Hastaneler için) 
2 Arazi binek (Cüzzam savaşı için) 

2Q Arazi binek (Bulaşıcı hastalıklar için) 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı: 

1 Otobüs > 
7 Jeej Station Wagon 

Tarım Bakanlığı 

Steyşin Wagon * 
Kamyon 
Otobüs 
Arazi pikap 
Pikap 

Ziraat, Veteriner, 
Toprak, Su İşleri ve 
Zirai Mücadele Umunı 
Müdürlükleri hiz
metlerinde 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür-

1 
7 
2 

33 
27 

1 Makam arabası (Bakanlık makam ara-
'bası olarak: kullanılacaktır.) 

1 Kaptıkaçtı (Bir çarpışma neticesinde 
tamamen hasara uğrayıp Ankara Def
terdarlığına devredilen kaptıkaçtının 
yerine, Çakırlar Çiftliğinde bulunan 
Ankara Kısa Dalga Verici İstasyonu 
hizmetlerinde kullanılacaktır.) 

1 Motosiklet (Haber bültenleri ile evrak 
tevzi işlerini görmek üzere Ankara 
Radyosu hizmetlerinde kullanılacaktır.) 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü : 

15 Arazi pikap (Toprak komisyonlarının 
ihtiyaçları için) 

Maliye Bakanlığı 
2 Kaptıkaçtı (Birisi istanbul Defterdar

lığı, diğeri merkez hizmetlerinde kul
lanılmak üzere) 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü : 

5 Micro - Buıs tipi motorlu nakil vasıtası 
(Eskişehir, Bandırma, Balıkesir, Kay
seri ve Malatya meydanlarında kulla
nılacaktır.) 

Sanayi Bakanlığı: 
1 Mercedes (Makam arabası) 
1 Jeep Station (Ankara merkez reislik

leri için) 
1 Jeep Station (İstanbul Sanayi Bölge 

Müdürlüğü emrinde) 



— B/30 — 

Devlet Borçlan 
Fasıl 821 — Hükme bağlı borçlar 

Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin tertibi mahsusunda bakiye ödeneği bulunmaması hasebiyle 
mevcut tertibinden veya geçen ve 6ski yıllar borçları tertiplerinden ödenemiyen hükme bağlı kar
şılıksız borçlar. < . . 

Bütçede tertibi bulunmıyan hükme bağlı borçlar. 
özel kanunları gereğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen istihkaklar bu 

tertipten ödenir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Fasıl 217 — Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 

Madde 20 — Askerlik dersleri öğretmenlerinin ücretleri 
5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre lise ve dengi okullarda subaylar tarafından oku

tulan Millî Savununa ders ücretleri ile Millî Savunma öğretimi Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin 
D/2 bendinde .'belirtilen yüksek okul ve kurumlardaki Öğretcilere Erkânı Harbiyei Umumiye Riya-
setince görevlendirilecek subaylar tarafından A^erilecek konferans ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 415 — Müzeler ve anıtlar masrafları 
Müzelik eserlerin ve arşiv vesikalarının tanzim, tesbit ve telhis işleri için hariçten istihdamına 

lüzum hâsıl olacak mütehassıs yevmiyeleri ve îş Kanunu gereğince çalıştırılacak işçilerin günde-
likleriyle ödenecek prim ve tazminatları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Yüksek okullar umumi masrafları 
Fasıl 418. — Lise, ortaokul ve îmam - Hatip okulları umumi masrafları 

Fasıl 419. — Yüksek Ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının umumi masrafları 
Fasıl 420. — îlköğretmen okulları umumi masrafları ve bu okullar mezunu öğretmenlerle ilgili 

masraflar, 416 fasıl uygulanır 
Fasıl 421. — Kütüphaneler masraf lan 

Madde 11. — Kütüphaneler umumi masrafları 
Madde 12. — Bakanlık Kütüphanesi masrafları 

Madde 13. — Okul kütütphaneleri umumi masrafları 
Madde 14. — Millî Kütüphane umumi masrafları 

Kütüphanelerin yönetim ve kurma masrafları, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, 
, gazete, karşılıkları ve odacı elbisesiyle memur önlüğü, kütüphanelerin taşım ve birleşimi ve yeni 
eserler sağlanması, kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazım masrafları, kira karşılığı 
kütüphaneler düzenleme, belirtme ve taşıma masrafları, bakanlık daire kütüphaneleri için satın-
almacak eserlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin masrafları, vekâlet dairelerinin her çeşit kü
tüphane kurma ve yönetim masrafları. 

Umumi ve çocuk kütüphanelerine her türlü teknik ve eğitim araçları ile yeni eserler mubayaası. 
Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 

masraflar. 
Kütüphanelere eski yazma eserlerin satmalmması. 
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İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde «Yazma Eserler Müzesi» tesisi için açılacak dekorasyon 

müsabakası masrafları bu müzenin her türlü tesis ve teçhizi masrafları. 
Millî Kütüphaneye ait her türlü umumi masralariyle motorsuz taşıtların yem masrafları da bu 

tertipten ödenir. 

Fasıl 422. — Güzel Sanatlar Akademisi umumi masrafları 
Fassıl 423. — Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası umumi masrafları 

416 ncı fasıl uygulanır. 

Fasıl 424 — İstanbul Kandilli Rasathanesi umumi masrafları 
Yönetim masrafları, fennî alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma masrafları, telefon 

kurma ve konuşma paraları, hayvan satmalmması ve yem parası, motorsuz taşıt satmalımı ve iş
letme Htasrafları, rasathane yayın ve kitap, dergi karşılığı, işlik masrafı ve küçük -onarmalar, hiz
metlilerin giyim eşyası karşılığı ve başka devlet rasathane bilim kurumları ile iş birliğinin gerek
tirdiği harcırahlar hariç olmak üzere her tütlü masraflar. 

Fasıl 425. — Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları 
Ecnebi memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrencilere verilecek yol masraflariyle 

maaş tahsisatları, bunların öğrenimleri ile ilgili her çeşit masrafları, okul ve lâboratuvar ücretleri, 
doktora öğrencilerinin tez basım ücreti, tezin daktilosu, tasnif ve tercümesi ücreti, müzik ve resim 
öğrencilerinin branşları ile ilgili her türlü masraflar, bunların alacakları âlet ve malzeme masrafla
rı, öğrencilerin her türlü tedavi masrafları, hasta öğrencilerden yurda gelmelerine lüzum görülen
lerin yurda geliş ve öğrenim yerlerine dönüş harcırahları, öğrencilerin sağiıklan ile ilgili sigorta 
ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 17 — Kanunları gereğince ecnebi memleketlere gönderilecek fevkalâde sanat istidatlı ço
cukların her çeşit masrafları 

Kanunları uyarınca memleket dâhilinde veya yabancı memleketlerde yetiştirilecek çocukların te
davi masrafları, her çeşit ders araçları, enstrümanları, öğretmen, uzman ve yabancı uzman ücretle
ri sanatları ile ilgili olarak kendilerine yaptırılacak, konser, resital ve sergilerin bilûmum masraf
ları ve yapacakları sanat gösterilerinde kendilerine refakat edecek sanatkârlara ödenecek ücretler, 
refakatindekilerle beraber gidecekleri temsil, konser, müze, galeri ve sergileri için ödenecek duhuli
ye ücretleri, taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine verilecek hediyeler, sanatları ile ilgi
li olarak yapacakları seyahatlerde kendilerine ve refakatiudekilere ödenecek yolluk ve#zaruri mas
raflar. 

Kanunları uyarınca memleket dâhilinde yetiştirilecek çocuklarla refakatiudekilere Harcırah 
Kanunu hükümleri gereğince Ödenecek yolluk ve 350 şer lira aylıkları, 

Yabancı memleketlerde yetiştirilecek öğrencilerle refakatiudekilere gerek harcırah, gerek aylık 
ödenekleri için tahsilde bulunacakları memleketlerdeki Türk öğrencilere tatbik olunan öğrenci ba
remi ve harcırahı uygulanır. 

Fasıl 426 — Sağır, Dilsiz ve Körler okulları umumi masrafları 
4-16 ncı fasıldaki formül uygulanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Yayın masrafları 

-151, 10 ve 20 de yazılı olanlara ilâveten sergi işleri ve güzel sanatları ve yayımı geliştirmek için 
yapUacak bütün giderlerle eser sahiplerine verilecek para mükâfatı, göstermeye ait kurma masraf
ları. okullar ve kuramlar için bastırılacak öğretim ve eğitim vasıtaları, Türk ve Mâm ansiklopedi-
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" leri ile tercüme yayım bürolarının malzeme ve yayım hazırlıkları, ilmî denet masrafları, öğretim 

levhaları ücretleri bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — inceleme masrafları 
Bakanlıkça yayınlanacak eserler ve incelenecek her türlü belgelerle serbest basma bırakılan ve 

şahıslar tarafından yazılan okul kitaplarının inceleme masrafları 3656 sayılı Kanunun 22 nci mad
desi uyarınca belirli iş saatleri dışında kitap müsveddelerini inceliyen öğretmenlerle mütehassıslara 
verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Derleme masrafları 
2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri ve 

ecnebi memleketlerle yayın değişimi, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat masrafları. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 30 — Fulbright Kültür Anlaşması masrafları 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında (Fulbright) 
Vakfı adı altında imzalanan kültür anlaşması gereğince çalışacak elemanlara verilecek ücretlerden 
mevzuatına göre alınması gereken vergi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi maksadiyle hariçten geti
rilecek eşyalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedelleri ile bu teşekkülün gerektirece
ği her türlü masraflar. 

Madde 40 — Kültür münasebetleri umumi masrafları 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumuna katılma hakkındaki 4895 sayılı Kanun

la onanmış bulunan sözleşme ve benzeri kültür anlaşmalarının yapılmasının gerektirdiği her tür
lü masraflarla .memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin 
ağırlanması, ecnebi memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplariyle bu gruplarda gö
revlendirilecek idarecilerin gidiş ve dönş harcırahları, ecnebi memleketlerden memleketimize gele
cek öğrenci gruplarının misafir edilmesi ile ilgili her türlü masraflarla gelecek öğrenci gruplarına 
mihmandarlık edeceklerin masrafları, milletlerarası kültür münasebetlerinin gerçekleştirilmesi 
amacı ile Devletçe öğrenimleri deruhde edilen veya milletlerarasında mübadele suretiyle memleke
timize getirilen ecnebi öğrencilere verilecek burslar, harcırahlar ve başka öğrenim masraflariyle 
bunların üniversitelere ait türlü hare, diploma, lâboratuvar ve öğrenim masrafları, kitap paraları, 
tedavi masrafları, giyim masrafları ve harçlıkları, ecnebi öğrencilerin yurt içinde meslekî bil
gilerini artırmak, staj yapmak maksadiyle yapacakları gezi ve memleketlerine dönüş harcırah-
lariyle her türlü zaruri masrafları, milletlerarası kültür münasebetlerinin geliştirilmesi için ge
rekli memleketlere gönderilecek her türlü yayınların satınalmması, abone ve yollama masraf
ları. 

Fasıl 458 — Fuar ve sergi masrafları 
Madde 10 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel dergilerinin her türlü 

masrafları 
Verilecek: mükâfatlarla sâtmalınacak eserlere ait bededler de 'bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — İzmir Fuarında açılacak eğitim paviyonunun her türlü masrafları 
Geçici olarak çalıştırılacak uzman ve hizmetlilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. . 

Fasıl 478 — Okul besleme işleri ve eğitimi ile ilgili umumi masraflar 
öğrencilere ilâve gıda olarak verilecek her nevi gıda maddelerinin satmalmması, tahmil, tah-
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liye, nakliye, ardiya masrafları, akar yakıt, şoför ücreti, otomobillerin 'bakım ve tamir mas
rafları, otomobil plâka ve sigorta masrafları, depo tesis ve tamir, seminer ve kurs masrafları 
kitap, dergi, broşür, filim, afiş, resim ile ilgili masraflar, tabı ve tercüme masrafları, mü
teferrik masraflar, ilân ücretleri ve tesis masrafları bu tertipten Ödenir. 

Fasıl 617 — Orta - Doğu Teknik Üniversitesine yardım 
Bu tertipteki tahsisatı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili tertip

lerine aktarmaya Maliye Bakanı mezundur. 

Fasıl 711 — Lise ve ortaakullann dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü 
malzemelerin döşeme, demirbaş ve ders aletlerinin onarımı 

Dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin bütün vasıta ve malzemenin ve okul 
bahçesine lâzımgelen demirbaş eşya, okul sıralan, hastane, alet, tıbbi avadanlıkların ona
rılması. 

Fasıl 742 — 5210 sayılı Kanuna göre yapılan köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurları 
evleri yapımı için para ve ayın yardımları 

Köy okulları inşaat1, öğretmen, köy sağlık memurları evleri yapımı için gerekip her türlü yapı mal
zemesi satınalınması, bunların taşıma ve imal masrafları, hu işlerde çalıştmlacak usta ve işçi 
gündelikleri. 

Fasıl 751 — Lise ve ortaokullar için satmalına cak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve 
hastane malzemeleri, döşeme, demirbaş ve ders aletleri masrafları 

Yatakhane, yemekhane, mutfak, hamam levazımı, depolar, sobalar, her türlü okul döşe
mesi, elektrik tesisleri, bütün depolar, masalar, okul bahçelerine lâzım olan demirbaş eşya, 
okul sıraları, hastane alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bü
tün öğrenim aletleri (fizik, kimya, deneme, biyoloji, beden terbiyesi ve sair öğrenime ait leva-
zim); okul 'eşyasını bir yerden bir yere taşıma masrafları, yangın aletleri. 

Fasıl 772 — Atatürk Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü masraflar 
Fasıl 775 — Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü 

masraflar 
Her çeşit yönetim, büro, yayın masrafları, 6059, 6594, 6595 ve 6887 sayılı kanunlar gereğince 

verilecek ücretler, harcırahlar, 1416, 4489 ve 4936 sayılı (kanunlara göre ecnebi memleketlere 
tahsil, staj ve tetkik için gönderileceklerin her çeşit masrafları, her »nevi etüd, sondaj masraf
ları, yaptırılacak bina ve tesislerin plân ve proje /müsabaka ücretleri, her nevi inşaat ve itesi-
saJt, taşıt satmalma, işletme ve onarma masraf lan, kira ve istimlâk masrafları,, mahlkeme harç 
ve masrafları, geçici olarak kullanılacak memur ve hizmetliler ücreti ve kuruluş maksadiyle 
yapılacak sair her çeşit masraflar ve Atatürlk Üniversitesine 250 000 liraya kadar döner sermaye 
tahsisleri yapılır. Bu tertipteki tahsisattan Millî Eğitim Bakanlığınca lüzumlu görülecek (mik
tarları bu kanuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye 
Bakanı mezundur. 

Yabancı profesörler ve uzm>a|nlar ücreti ile harcırahları ve üniversite tazminatları da bu ter
tipten ödenir. 
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Bayındırlık Bakanlığı 

Fasıl 4 5 1 — Yayın ve tanıtma masrafları 
Madde 30 — Tanıtma masrafları 

Yapılmış ve yapılmakta olan binaları, demiryollarını, limanları, hava meydanlarını ve tesislerini 
tanıtmak maksadiyle davet edileceklere yapılması icaibeden her türlü masraflar. 

a) inşaat malıallerine gitmek için lüzumlu her çeşit; nakil vasıtalarının kiralanması, 
b) Kara, denk ve hava nakil vasıtaları bilet ücretleri, 
c) Davetlilerin ibate ve iaşeleriylo izaz ve ikramları için lüzumlu her çeşit yiyecek ve içecek mas 

rafları, 
d) Davetlilere dağıtılacak büros/ür ve fotoğraf gibi feücjük hediyelerin bastırılması ve satmalın 

ması, 
e) Cemiyet ve teşekküllerin 10 kimiden aşağı olmamak üzere toplu olarak yapaeaiMarı seyahat 

masraflarına vekâletçe toslbit edilecek miktarlarda yardımda bulunmak. 

Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine yaptırılacak istikşaf, etüd, aplikasyon, proje ve iskan

diller dolayısıyla, birliğe peşinen ve toptan ödenecek paralar. 

Fasıl 742 — 5011, 5855, 7074 ve 7416 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklentileri yapımı 

Fasıl 743 — Memur lojmanları yapımı masrafları 
Fasıl 763 — 5367, 5843, 6213 ve 7415 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için girişi-

, lecek yüklenmeler 
Madde 10 — Yapım masrafları 

741 nd taşıl aynen uygulanır. 

Madde 20 — Atelye işletme masrafları ile maktna ve vasıtaların onarımı 
Meydanlara gerekli her- türlü makina, teçhiz ait ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların, yedek parçala

rın satmalınıması ile (bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri masraflar]. 

Madde 30 — Satınahnacak makina ve vasıtalar 
Meydan, pist, hangar ve işletme binaları için inşaat makinaları ile bu işlerin yapılması için lüzum

lu madenî aksamın satmalınınası, telsiz ve sair teçhizatla meydanlara gerekli her türlü makina, teçhi
zat ve .taşıtların satmalına bedelleri ile bunlar için harcanacak ambalaj, tasıma ve sigortalama mas
rafları montaj ve deornontaj masrafları ile bu işleri inceleme ve düzenleme, muayene itesliım alma üc
ret ve masrafları, satmalman malzeme için tutulacak muvakkat mahiyetteki depo kirası, Gümrük 
Resmi ve vergileri ve ardiye ücreti. 

Fasıl 776 — Demiryolları yapım masrafları 
741 nei fasıl aynen/uygulanır. 
Demiryolları inşaatında talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin mas

raflar. 
Demiryolları inşaatında ray döşeme, donatım masrafları, kar siperleri, karla savaş, yer kayma ve 

berkitme masrafları. Poz ve ameliyat katarları için demiryolları işletme idaresine verilecek ücretler, 
«ürekli bakım masrafları, yolun geçtiği yerden zarar göreceklere verilecek tazminat, geçici işgal mas-
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Yapımı biten ve işletmeye açılan demiryollarının istimlâk ve sair masrafları. 
Karla mücadelede çalıştırılanlara 3787 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince verilecek iaşe be

delleri* 

Fasıl 783 — Limanlar yapım masrafları 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Deniz vasıtalarında çalışacak kaptan ve mürettebata verilecek yiyecek ve giyecek masrafları. 

Fasıl 791 — Yatırım hizmetleri muvakkat vazife harcırahı 
Keşif, denet,1 yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin harcırahları ile hariçten geti

rilecek ecnebi uzmanların harcırahları ve sözleşmeleri gereğince yapılacak her türlü ödemeler. 

Ticaret Bakanlığı 
Fasıl 310 — Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 

Madde 40 — öteberi masrafları 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtımızın kapıcılık, bekçilik, evrak tevzi ve temizlik, işlerinde 

muvakkaten çalıştırılacaklara verileeek ücretler. 
Meslekî mahiyetteki kitap, mecmua, gazete, bülten ve saire satmalma, abone ve cilt ücreti. 

Fasıl 418 — Lâboratuvarlar masrafları 
Madde 10 — ölçü ve ayar lâboratuvarlan 

Avadanlık, kimyevi maddeler, memur gömleği, basılı kâğıt ve defterler. Mubayaa edilmiş ölçü ve 
tartı normallerinin ambalaj ve nakil masrafları. 

Madde 20 — Tahlil lâboratuvarlan 
Mevcut ve yapılacak ticari standartlara mütaallik tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine nıü-

taallik tip numuneler yapılması ve bunların gönderilmesi, sınai ve norm standart nizamnameleri 
mucibince fabrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak malların numunelerin 
ambalaj, yollama ve tahlil masrafları, lâboratuvarlarda kullanılacak her nevi ecza ve malzeme
nin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecekleri iş gömlekleri bedelleri bu tertipten ödenir. 
(Yollamalarda PTT ücretleri tertibinden ödenir.) 

Fasıl 421 — Su mahsullerine ait ilmî araştırmalar umumi masrafları 
Bu fasıldaki tahsisattan lüzumlu miktarı ilmî araştırmaların gerektirdiği masraflar karşılığı 

olarak «Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü» adına istanbul Üniversitesi Fen Fakültesine ödenir. ' 

Fasıl 422 — Pamuk işleri standardizasyonu umumi masrafları 
Pamuk eksperlerinin memleket içinde muvakkat ve daimî vazife harcırahları ve yevmiyeleri, 

pamuk ekspertiz işleri için dış memleketlere yollanacakların muvakkat vazife harcırahları ve yemiye-
leri eksper yetiştirme kursları masrafları, pamuk lâboratuvar ve ekspertiz aletleri ve cihazları satm
alına, onarma, nakliye ve sair masrafları, ekspertizlenmiş pamuk balyalarının mühürleri ve bunla
rın nakliye ve ambalaj masrafları, tip numune hazırlanması ve bunların ambalaj ve nakliye mas
rafları, kira, ısıtma ve aydınlatma, ba-sılı kâğıt ve defterler, kırtasiye, posta, telefon, telgraf üc
ret ve masrafları, öteberi, döşeme ve demirbaş, iş gömlekleri ve hademe giyeceği masrafları, ec
nebi uzmanların harcırah ve yevmiyeleri ile işçi yevmiyeleri. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 45 — Sıtma ile savaş taşıt masrafları 

Dış yardımlardan gelecek vasıtaların montaj masrafları da buradan ödenir. 

Fasıl 416 — Okullar, kurumlar umumi masrafları 
Madde 10 — Sağlık Memurları Okulu 

Okuldan mezun olanlara verilecek çanta bedeli de bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Hıfzıssıhha Okulu 
Yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren her çeşit masraflar, işçi ücreti ile iş Kanunu 

gereğince ödenecek ^prim ve tazminatlar, tahsil ve kurs görmek üzere okula devam edenlerin ve 
müstahdemlerin iaşe ve ibate masrafları, icar bedeli, lüzumu halinde sigorta bedeli, konferanslar 
için memleket dâhil ve haricinden getirileceklere verilecek ücret ve harcırahlar, 6245 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesine göre tesbit edilecek miktarlar, konferans, ders ve seminer ücret ve giderle
ri, okulun yaptıracağı ilmî araştırmalara iştirak edeceklerin her türlü masrafları, 

Gönüllü insanlar üzerinde yapılması lâzımgelen ilmî araştırmalarda bu şahıslara ödenecek üc
retler, 

öğrencilerine şehir içi ve dışında yapacakları gezilere refakat eden reis ve öğretim üyelerinin 
yol masrafı ve yevmiyeleri, okulun sair bilûmum masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Cüzzamla savaş umumi masrafları 
Fasıl 422 — Bulaşıcı ve salgın hastalıklara savaş umumi masrafları 

Fasıl 423 — Trahomla savaş umumi masrafları 
Fasıl 424 — Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları 

Fasıl 425 — Sıtma ile savaş umumi masrafları 
Fasıl 426 — Veremle savaş umumi masrafları 

Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Telefon, radyo ve sinema filimi ücret ve masrafları. 
Hizmetli giyeceği, 
Savaşla ilgili yayın masrafları, 
Hasta ve hizmetli yiyeceği, 
Her çeşit ilâç ve malzeme, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı. 
Fenni tesisat, makina, alet ve demirbaşlar, motorsuz vasıtalar satınalma ve onarması. 
Kira bedeli. 
Taşıma masrafları. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar, (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
İlân ücretleri. 
İşçi ücretleri ile îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Zaruret görülen ahvalde sigorta bedeli. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunan belediye azaları huzur ücretleri. 
Hemşire, hemşire yardımcısı ve ebelere bir çift beyaz ayakkabı ve iki çift beyaz çorap. 
5368 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tatbik masrafları. 
3958 sayılı Kanun gereğince açılacak kursların bilûmum masrafları. 
Trahom hastanelerinde çalışan doktor ve memurların öğle yemeği. 
Gözlükçülük imtihanları için hariçten celp edilecek serbest teknisiyenlere verilecek ücretler. 
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Fasıl 427 — Hastaneler, Sıhhat ve içtimai Muavenet kurumları umumi masrafları 

Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. x 

Basılı kâğıt ve defterler. 
Telefon, radyo ve sinema filimi ücret ve masrafları. 
Hizmetli giyeceği. 
Hemşire, hemşire yardımcısı ve ebelere bir çift beyaz ayakkabı ve iki çift beyaz çorap. 
Hasta, öğrenci, hizmetli ve nöbetçi memurlar yiyeceği. 
Hastanelerde çalışan doktor ve memurlara öğle yemeği. 
Her çeşit ilâç, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı. 
Yayın masrafları. 
Fennî tesisat, makina, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalımı ve onarımı. 
Taşıma masrafları. 
Kira bedeli. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
İlân ücretleri. 
işçi ücretleriyle îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Muayene ve tedavi evlerine başvuracak fakir hastalara verilecek ilâçların bedelleri. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
Akıl ve sinir hastanelerinde çalışan müstahdemlere iş elbisesi. 
Talim ve tedris cihaz ve malzemesi. 
Şehir içi yol paraları. 
Bu müesseelerdeki öğrencilerin şehir içi ve tatbikat maksadiyle yapacakları seyahatlerde şehirler- • 

arası yol masraflariyle tatbikata ilgili diğer masraflar. 
Muhtaç öğrencilere verilecek harçlık, hastalanan öğrencilerin memleketlerine yollama, ölenlerin 

teçhiz ve tekfin masrafları. 
imtihan, tören ve diploma masrafları. 
Köy ebe okuluna getirilecek köylü öğrencilere ayda on lirayı geçmemek üzere verilecek harçlıklar. 
Sigorta bedeli. 
özel kanunlara göre köy ebelerine verilecek sağlık çantaları ile sağlık malzemesi satmalma karşı

lığı-
Fakir hastaların yol ve ölenlerin cenaze masrafları. 
Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulunda vazifeli öğretim üyelerine 3888 sayılı Kanuna 

istinaden verilecek ders saati ücreti 
Akıl hastalariyle eüzzamlılarm ve bunlara refakat edenlerin harcırahları. 

Fasıl 428. — Hıfzıssıhha müesseseleri umuumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, 
Basılı kâğıt ve defterler, 
Telef on ücret ve masrafları, 
Hzmetli giyeceği ve yiyeceği, 
Her çeşit ilâç ve malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı, 
Fennî tesisat, makna, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satmalma ve onarımı, 
Sigorta bedeli, 
Taşıma masrafları, 
Küçük onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
Yayın masrafları, 
İlân ücretleri, 
îşçi ücretleri ile îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları, •-, j 



L 
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Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunan belediye azaları huzur ücretleri, 
Şehir içi yol paralan, 
iki bakanlık arasında mutabık kalınacak mevzularda verilecek fazla mesai ücretleri de bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 429 — Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu umumi masrafları 
416 ncı fasıl uygulanır. 

Fasıl 601 — Eeadaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları 
Vekâlet bu hizmeti, aynı gaye ile çalışan derneklere de bu fasıldan toptan tediyede bulunmak su

retiyle gördürülebilir. 

Fasıl 711 — Motorlu vasıtalar tamir atelyesi umumi masrafları 
Lüzumlu makina, alet, edevat ile bunlara ait yedek parçaların satmalmması ve onarımı. 
Tamire ihtiyaç gösteren nakil vasıtaları için lüzumlu yedek parçaların satmalmması, 
Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma ve ısıtma masrafları. 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Telefon konuşma ücretleri, 
Hizmetli giyeceği, 
Taşıma masrafları 
İlân ücretleri, 
îşçi ücretleriyle İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar, 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Fasıl 418 — Gümrük hizmetleri masrafları 
Kimyahaneler masrafları ile dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, kimyagerlere yaptırılacak \ş 

gömleği, 
Satınalınacak örnek bedelleri, 
Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı, 
Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye azalarına Gümrük Kanununun 89 nen 

maddesi gereğince verilecek huzur ücretleri, 
Kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakma ve korumaları, 
1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince satış komisyonlarında bulunacak gayrimuvtaz-

zaf azalara Ticaret ve Sanayi Odaları Tüzüğü gereğince ödenecek huzur ücretleri, 
Bilirkişi ücretleri, 
Temizlik masrafları, 
Bu tertipten ödenir, 

Fasıl 701 — Yapı onaruniı ve küçük yapılar 
Yaptırılacak pasavan binalarının keşif etüd, proje, aplikasyon, ilân masrafları ile tersim mal

zemesi ücretleri, bu işlerde çalıştırılacak teknik elemanların gündelik ve yollukları da bu tertip
ten ödenir. 
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frasü 751 — Satınahnacak makina alet ve malzemeler 

Madde 30 — Deniz motorları makinalan 
Komple deniz motora, deniz motorları makinalan ve teknelerin alım ye imıali için lüzumlu mas

raflar bu tertipten ödenir. 

Tarım Bakanlığı 
Fasıl 417 — Zirai Mücadele 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler, 
İşçi, usta, ustabaşı, amelebaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile iş Kanunu gereğince öde

necek prim ve tazminatlar. 
Mücadelede çalıştırılan motorlu körük, pülverizatör, arazöz, traktör *ve tayyare akar yakıt 

masrafları, 
Her nevi nakil masrafları. 
Motorsuz taşıtlar, iş hayvanı, yedek parçaları, malzeme, muytabiye satınalma, imal ve onarma 

ve iaşe masrafları. 
İnceleme, denetleme, temizleme ve yoketme masrafları, 
Zirai mücadele, müessese ve lâboratuvarlarmm tecrübe, tahvil, yetiştirme ye ibilûmum çeşitli 

tatbikat, kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma ve bakım masrafları. 
Hizmetlilerle (bürolarda çalışanlar hariç) Zirai mücadele işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, 

müstahdem ve gündelikçilere verilecek iş elbisesi, şapka, ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola 
ve cibinlik, yatak, battaniye ve saire masrafları. 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizita ücretleri ile koruyu
cu mahiyetteki sağlık malzeme ve malzemelerin bedeli. 

6968 sayılı Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu gereğince : 
a) Hastalıklı ve zararlı oldukları tesbit edilen nebatların satınalma bedelleri ile bunların 

imhası masrafları, 
b) Mücadele işlerinde çalıştırılacak mükelleflerin yevmiyeleri ve mükelleflerle işçilerin iaşe 

masrafları, mücadele işlerinde çalıştırılacak erlere ödenecek günlük tazminat bedelleri, 
c) Av malzemesi mubayaa bedelleri ile zararlı hayvan ve kuşların satınalma bedelleri, 
d) Sürek avlarında ve 6968 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre yapılan mücadelelerde 

sakatlananların kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına verilecek tazminat ile mücadelede 
zehirlenenlerin hastane ve ölümleri halinde cenaze masrafları, 

e) Mücadele işlerinde normal mesai gün ve saatleri dışında çalıştırılacak memur ve hizmet
lilere verilecek fazla mesai ücretleri. 

Telefon kurma, konuşma ve onarma masraflariyle PTT ve koli ücretleri. 
Kira bedeli. 
Harita, kadastro, plân çizme ve çoğaltma mas raf lan, 
Bu tertiplerdeki hizmetle ilgili yayın masrafları. 
Sigorta, vergi ve resimleri, 
Artırma ve eksitlme komisyonlarında bulunacak belediye azalan huzur hakları, 
îlân ücretleri. 
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Fasıl 418 — Tarla ziraati, tohum ıslahı, deneme, üretme, çayır ve mer'a kavuçuk ve hayvan besleme 

işleri umumi masrafları 
Fasıl 419 — Bahçe, ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları, zeytin ve çay umumi 

masrafları 
Fasıl 420 — îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri umumi masrafları 

Fasıl 422 — Pamuk işleri umumi masrafları 
Fasıl 423 — Tohum Temizleme evleri ve makina işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler. 
îşçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile îş Kanunu gereğince ödenecek 

prim ve tazminatlar. 
Traktör, biçer - döğer ve emsali ziraat alet ve makinaları akar yakıt, masrafları, 
Her nevi nakil masrafları. 
Motorsuz taştılar, iş hayvanı, yedek parçaları, malzeme, muytabiye, satmalına, imal ve onar

ma ve iaşe masrafları. 
İnceleme, denetleme, temizleme ve yöketme masrafları, 
Kurum ve lâboratuvarları ıslâh, tecrübe, üretme damızlık hayvan ve koza satınalma ve bakım, 

malzeme ve iaşe ve çeşitli tatbikat masrafları. 
Yaptırılacak fide yastıkları, kasa cemekâm ve sebze fideleri yetiştirme ve bakımı masraf

ları. 
Kurumların tarla ziraatı, bağ, bahçe, küçük ve büyük baş hayvanların tohum, fidan, bağ çu

buğu, tavuk, arı, koza, yetiştirme işleri, ağaçlandırma, tefeir, yol, kaldırım, köprü, kanal, cetvel, 
kuyu, çeşme, arteziyen yaptırma, bakım ve araştırma masrafları : 

Hizmetlilerle (bürolarda çalışanlar hariç) zeytin, çay ve tarla, tavukçuluk, ipekböcekçilik ve 
arıcılık, meyvacılık işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, müstahdem ve gündelikçilere verilecek 
iş elbisesi, şapka, ayakkabı, çizme, portatif çadır, karyola ve cibinlik, yatak, battaniye masraf
ları. 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizita ücretleri ile koruyu
cu mahiyetteki sağlık malzeme ve malzemelerin bedeli. 

3/14933 sayılı Kararnameye göre arı, Amerika yavru çürüklüğü hastalığı tesbit edilerek im
ha edilen arı ve kovanların sahiplerine verilecek tazminat bedelleri. 

örnek olacak işlerde çalışan köylülere 682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince parasız 
verilecek fidan, tohum masrafları. 

Her çeşit tabiî ve kimyevi gübre masrafları. 
Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah masrafları. 
Kauçuk bitkileri hammadde satınalma masraf lan. 
2908 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yapılacak çırçırlama, ayarlama, triyaj, ilaçlama, 

pamuk tohumu satınalma, dağıtma, sulama ve varyete denemeleri masrafları. 
1528 ve 3573 sayılı kanunlara göre bağ, bahçe ve zeytinliklerini fennî surette yapacaklara 

verilecek para mükâfatı. 
Telefon kurma, konuşma ve onarma masraflariyle PTT ve koli ücretleri. 
Kira bedeli. 
Harita, kadastro, plân çizme ve çoğaltma masrafları. 
Bu tertiplerdeki hizmetle ilgili yayın masraflan. 
Sigorta, vergi ve resimler. 
Köy, çayır ve meralarının ıslahı, kurulacak yoncalık ve korungalıkların hafriyat, ekim, güb

releme, tohum, hasat, harman masraflan. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur hakları. 
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Fasıl 418 — Tarla ziraati tohum ıslah, deneme, üretme, çayır ve mera kauçuk işleri ve hayvan 

besleme işleri umumi masrafları 
Madde 60 — Köylerde yapılacak yem silolar gösterileri masrafı 

Köylerde yapılacak en uygun tipteki yeşil yem silolarının inşası için taş, çimento, harç, haf
riyat, yeşil yemler ve diğer ilâve yemlerle taşıma, biçme ve diğer bilûmum masraflar. 

Madde 80 — Köylerde yapılacak hayvan besleme demostrasyon umumi masrafları 
Köylerde yapılacak hayvan besleme gösterileı-i için kullanılacak çeşitli bilûmum yemler, mi

neral maddeler, kulak son raptiye, süt ölçme kabı, ölçme şeridi ve bastonları, yem dağıtıcı mas
rafları. 

Fasıl 421 — Ziraat sanatları umumi masraflan 
Vilâyet ve müesseselerde ziraat sanatları mevzuunda (meyva ve sebze konserveciliği, kurut-

macılık, marmelât ve emsali işlemler, şıra, şarap, bira, sirke, pekmez imalâtı, sütçülük, peynirci
lik, yağcılık, hayvan yemi ve saire üzerine) yapılacak her türlü demonatrasyon masrafları. 

Fasıl 424 — Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji ve serum kurumları ve 
lâboratuvarlar kurma ve idare işleri umumi masraflan 

Fasıl 425 — Veteriner zootekni, ıslah ve üretme işleri umumi masraflan 
Fasıl 426 — Merinos işleri umumi masrafları 

Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterler. 
Seyis, çoban, işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen se

yislerin harcırahları, iş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 
Her nev'i makinalarm işletme masrafları. 
Damızlık, iş kesim, tecrübe, serum, aşı için hayvan, malzeme, muytâbiye, yem, nakil,-imal, 

onarma, nallatma ve nal imalı ve benzeri masrafları. 
Motorsuz taşıtlar, malzeme yedek parçaları ve satmalma ve onarma masrafları. 
Kurumların tarla zirati, bağ, hahçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, sulama, kurutma, yol, 

kaldırım, köprü, kanal, cetvel, kuyu, çeşme, arteziyen, su, padök ve elektrik, havagazı ve kalori
fer tesisatı yaptırma ve bakım masrafları. 

Kurum ve lâboratuvar ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli masraflar, hastane ve dis
panserlere getirilen hasta hayvanların ameliyat, tedavi, ilâç, barındırma, yemleme ve bakım 
masrafları. 

Seyis, çoban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme, suni tohumlama, hayvan hastaneleri 
- ve dispanserleri, aygır depoları, §un'i tohumlama ve sığır ıslah istasyonları, inekhaneler, ve nu

mune ağıllarında çalışan hizmetlilerin beslenmeleri, barmdırılmaları, bunlara ait çeşitli masraflar. 
Seyis, ço'ban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, deneme suni tohumlama ve lâboratuvar işlerinde 

bilfiil çalıştırılan memurların iş elbiseleri, sağlık malzemesi, ayakkabı, çizme, cibinlik satmalma, 
onarma, yaptırma masrafları. 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleriyle koruyu
cu mahiyetteki sağlık malzeme ve gereçlerin bedeli. 

Veteriner sağlık ve zootekni çantaları, bunlara ait her türlü malzeme ile portatif karyola ve 
çadır masrafları. 

Her nev'i nakil vasıtaları. 
Telefon masrafları. 
Suni tohumlamada, deneme ameliyatında, koruma ve tedavi banyolarında aşılama, tohumla

ma, ilaçlama ve bunlarla yapılan denemelerde ö'len hayvanlar ve Hayvan sağlık zabıtası Kanu
nu gereğince öldürülen hayvanlar için 904, 1234 ve 4758 sayılı Kanunlar gereğince verilecek 
tazminat. 



Yapağı primi ve 904 sayılı Kanun gereğince verilecek mükafatlar ve aynı kanunun İ İ ve 15 
nci maddeleri gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylülere parasız damızlık verilmek üzere 
boğa satmalma, nakil ve (bakım, masrafları. 

6893 sayılı Kanun gereğince sun'i tohumlama tatbikatında, lâlboratuvar ve enstitü çalışmala
rında üstün başarı sağlıyanlara verilecek ikramiyeler ile bilfiil sun'i tohumlama tatbikatında ça
lışan memurlara verilecek primler. 

Yapağı primi' ve 1703 sayılı Merinos Kanunu mucibince damızlık koyunun tedarikinden âciz 
olan köylülere parasız verilecek damızlık merinos koç ve koyunu satınalma masrafları. a 

Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine 2582 sayılı Kanunun 6 neı 
maddesi gereğince parasız verilecek çeşitli tohumlan satmalma ve nakil masraflan. 

Kira bedeli. 
Hayvan hastalıklan ile mücadelede mahallen tedariki zarari bulunan (bilûmum dezenfektan 

maddelerin satmalma masraflan, 
Merinos damızlığı satmalma, bakma ve dağıtma masrafları. 
Harita ve kadastro masraflan. 
Savaşla ilgili yayın masraflan, 
Sigorta vergi ve resimleri, 
Artırma ve eksiltme komisyon!annda bulunacak belediye azalan huzur ücretleri, 
Hân ücretleri. 

Fasıl 428 — Sulama, toprak etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve arteziyen işleri umumi 
masrafları 

Âmme menfaatini ilgilendiren küçük sulama tesislerinin ikmal, ıslah ve tevsii ile yeniden ku
rulacak küçük su işlerinin etüd, proje ve inşaatı masraflan. 

Âmme menfaatini ilgilendiren küçük bataklıklara! kurutulması için, gerekli etüd, proje ve in
şaat işleri masraflan. 

Sulu ziraat bilgi ve tekniğinin müstahsıla öğretilmesi ve gösterilmesi maksadiyle köylerde, 
çiftçi tarlalannda kurulacak sulama demonstrasyonlanna ait her türlü masraflar, sulu ziraat de
neme istasyonlarının işletme, idare ve her türlü umumi masraflan, köylerde ve çiftçi tarlalannda 
yapılacak kimyevi gübre demonstrasyon denemeleri ve teşmili işleri için satınalmacak her türlü 
kimyevi gübreler ve diğer umumi masraflar. 

Âmme menfaatini ilgilendiren toprak ve su muhafaza tedbirlerinin alınması için gerekli etüd, 
proje ve aplikasyonuna ait her türlü masraflar. 

Toprak ve su muhafaza tedbirlerinin alınmasına ait tekniğin ve öneminin müstahsıla öğretil
mesi maksadiyle köylerde çiftçi arazilerinde bu mevzuda yapılacak çalışmaların her türlü mas
raflan, 

Sulama, toprak muhafaza, toprak etüd ve haritalama, arazi ıslah" ekiplerinin arazi faaliyetle
rinde lüzum olacak her türlü geometri, tersim, teksir, tab'ı malzemesi ve haritalar ,toprak etüd 
aletleri, portatif çadır, karyola, termos, gazocağı, lâmba, iş elbisesi, ayakkabı, çizme, sağlık malze
mesi gibi her türlü ihtiyaçlann temini ve tamirlerine ait masrafları* 

Toprak tahlil lâboratuvarlan için lüzumlu malzeme, kimyevi tahlil maddeleri, lâboratuvarda 
çalışan memur ve müstahdemlerin lâboratuvar gömlek ihtiyaçları masrafları. 

Amerikan Yardım İdaresince memleketimizde bulundurulan toprak muhafaza, sulama, toprak 
etüd ve haritalama, araştırma uzmanı heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar. 

Mütehassıs işçi, işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunların îş Kanunu gereğince ödenecek 
prim ve tazminattan, 

Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azalan huzur ücretleri,, 
Hizmetle ilgili yayın masrafları, 
ÎLfin ucrttferi, 
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Kırtasiye, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, basılı kâğıt ve defterleri, 
Islah makinaları, traktör, biçer - döver ve emsali ziraat makinaları ve bu vasıtaların akar ya

kıt masraflar^ 
Her nevi nakil masrafları, 
Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı 
Kira bedeli, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Sigorta, vergi ve resimleri, 

Fasıl 667 — 6964 sayılı Kanun gereğince, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin kuruluş 
i masraflarına yardım 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu ile 4/11999 sayılı Ziraat Odaları Bir

liği Nizamnamesi hükümleri dairesinde fondan sarf edilir. * 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Fasıl 417 — İşletme umumi masrafları 

Meteoroloji hizmetlerinin Iher türlü elektronik, rasait aletleriyle, Rawin, Radiosonde, Telekamini-
fcasyon cihazlarının ve yedek aksamının satmalın ması, işletilmesi, bakımı, muhafazası, onarımı, tec
rübe, ambalaj, naMiye, sigorta ve gümrük masraf lariyle bunlann işletilmesinde kullanılan her çeşit 
malzemelerle telsiz ve elektrik lâmbaları, her çeşit eeza, boya, kimyevi maddeler ile cihazların işletil
mesinde kullanılan elektrik jeneratörlerinin her türlü ihtiyaçları, akar yakıtları, makina yağlan, kuv
ve! muharrike (elektrik ve su) bedelleri ve radiosonde, Rawin, idrojen istihsal cihazlariyle telsiz ve 
elektrik jeneratörlerinin enstalle ve muhafazaları için yapılacak baraka ve bunlarım yangına karşı ko
runması için yangın söndürme cihazları ile eczaları, rasat cetvel ve vesikalan ile diyagram ve sinop-
tiık haritaların baskı ve bunlara lüzumlu çeşitli malzeme ve kâğıt bedelleri ile ımikrofilim cihaz ve mal
zemesi ve işletme masraflan ve rasatlarla ilgili her türlü ihtiyaçlar, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Meteoroloji istasyonlannm her çeşit rasat parklarının tesis, işletme ve onaran masraflariyle tek
nik tesis ve cihazlarla her nevi aletlerin enstallasyonu, bakım, onarım işlerinde ve teknik istatistiki 
grafiklerin hazırlanmasında geçici olarak çalıştırılacaklarla işçi, amele gündelikleri, pilot ve sondaj ve 
su seviye rasatları yapan personelin lâstik çizme, lâstik eldiven ve kapalı gözlük, deri ceket veya mu
şamba, iş tulumu, iş gömleği, iş elbisesi ile her çeşit işletme masrafları, seyyar meteoroloji istasyonları
nın giyim ve yatak malzemesi, hurç, çadır ve her çeşit ihtiyaçları, manevra, ve tatbikatlara iştirak ede
ceklerin harcırahlan bu tertipten ödenir. 

Çalışma Bakanlığı 
Fasıl 416 — Çalışma Enstitüsü umumi masraflan 

Kırtasiye, döşetme, demirbaş, öteberi, aydınlatma, ısıtma, 
Basılı kâğıt ve defterler, 
Kira bedeli, 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları, 
451 nci fasıldaki yayın masrafları, 
Toplu halde yapılacak inctlema gezileri maıraflan. 
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Enstitüye celbedileceklerin yol paraları ile yolda geçecek müddete ait yevmiye, kurs yevmiyeleri, 
Enstitüye İstanbul dışından tâyin edilecek Türk personelin harcırahları ile Enstitüde müstahdem 
Türk personelinin muvakkat vazife harcırahları masrafları, 
Ecnebi mütehassıslara ödenecek gündelikler ile bunların memleket içi «seyahat masrafları. 
Diploma töreni masrafları, 
İlân ücretleri. 
Enstitünün hususiyetinin gerektirdiği ve mahallî para ile ödenmesi mümkün diğer masraflar. 

Sanayi Bakanlığı 

Fasıl 418 — Tahlil lâboratuvarları masrafları 
Norm ve standarda tâbi sınai mamullerle bunların haricindeki mamullerden tecrübe numune

leri ile nizamnamelerine müteallik tip numuneler yapılması ve bunların gönderilmesi, fabrika, 
imalâthane ve satış yerleri,, ve sair mahallerden alınacak numunelerin ambalaj, yollama ve tahlil 
masrafları, lâboratuvarlarda kullanılacak her nevi ecza ve malzemenin ve kimyagerlerin giyecek
leri iş gömlekleri bedelleri bu maddeden ödenir. (Yollamalarda posta ve telgraf ücretleri terti
binden ödenir.) 

Fasıl 421 — Harita ve levazımı satmalına ve her çeşit masrafları 
Satmalmacak haritaların bedelleri ile harita kopya bedelleri ve satınalınacak harita malze

meleri bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 422 — Sanayi sayım ve anketleri her türlü masrafları 
Sanayi envanteri ve sanayi sicili Kanunu tatbikatiyle ilgili kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, 

kitap, mecmua, broşür, abone, yayım, memleket içinde yapılacak staj, kurs tatbikat masrafları 
ile nakliye, vesaitinakliye, bu işte çalıştırılacak elemanların harcırah; yevmiye, fazla mesai, mü
tehassıs ücreti, sayım komitelerinde bulunacak üyeleri.! huzur hakkı, tutulmasına lüzum hâsıl ola
cak binaların kira bedeli, envanter ve sanayi sicili Kanunu tatbikatı ile ilgili evrakın tasnif ve 
muhafazasına lüzumlu demirbaş eşyanın satmalmmasma matuf ve diğer bilûmum masraflar ile ec
nebi uzmanlara memleket dışında sanayi ve sanayi envanteri ile ilgili olarak yaptırılacak tetkik
ler dolayısiyle bu uzmanlara verilecek ücretler ve bu tetkiklerin gerektirdiği diğer masraflar 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 756 — Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması 
Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın, küçük sanatlar ile küçük sanat kooperatif

lerinin tekâmülünü sağlıyacak ve bu kooperatiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamulle
rin evsafını yükseltecek fenni ve mekanik âlet ve cihazların satmalmması, yaptırılması, kurulması, 
ambalajı, yollanması (PTT ücretleri hariç) ve bunların kullanılmasını öğretmek üzere açılacak 
kurslaıcla çalıştırılacak mütehassıslarla ustaların ücret ve harcırahları, küçük sanatkârların ve 
küçük sanat kooperatiflerinin çalışmalarını kontrol edeceklerin ücret ve harcırahlariyle küçük 
sanatların ve küçük sanat kooperatiflerinin geliştirilmesi ve kökleştirilmesi maksadiyle yapılacak 
propaganda, yayın, inceleme, sayım ile bu maksatla açılacak kursların her türlü masrafları, (bu 
lahsisatm lüzumlu miktarı veya tamamı yukarda sayılan bilûmum işlerde kullanılmak ve Sana
yi Vekâletince verilecek talimat gereğince küçük sanat kooperatiflerini fennî ve mekanik cihaz
larla teçhiz etmek üzere bu kooperatiflere kredi verilmesi ve açılacak kurslarda muvaffak olan
lara Sanayi Bakanlığının tasvibine göre cüzi bir bedel ile tezgâh ve makina ve lüzumlu avadan
lık dağıtılması maksadiyle toptan Halk Bankasına verilebilir.) bu tertipten ödenir, 
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Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 

Fasıl 310 — Basın ataşelikleri ve haberler büroları masrafları 
Madde 99 — Propoganda masrafları 

Kitap, mecmua, gazete, klişe, tercüme, radyo ve televizyon yayın ücretleri, sinema kiraları, 
propaganda maksadiyle tertiplenecek toplantılar, temaslar ve röportajlar için gerekli masraflar, 
ziyafet bedelleri, ilân ücretleri, iç ve dış sergiler, levazım ve eşya bedelleri, nakliye, sigorta ücret
leri, sergi eşyası, kira bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme masrafları 
Madde 10 — Müzik yayınları 

Madde 20 — Söz yayınları 
Madde 40 -̂ - İşletme ve başka her Çeşit masraflar 

Her çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları, anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve dis
kotek satmalma, abone ve kira karşılıkları, nota tab'ı ve teksir ücret ve masrafları. 

Normal mesai saatleri dışında kısa dalgadan yapılan propaganda neşriyatı esnasında stüdyo ve 
verici istasyonda vazife alacak mühendis ve teknisiyenlerin fazla mesai ücretleri. 

Temsil, konferans, söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları, ikramiye ve masrafları, temsil 
için lüzumlu her nevi madde ve cihazların bedelleri, 

Genel Müdürlüğün tasvibi ile radyoların teknik işletmesiyle ilgili olarak istihdam edilecek mü
tehassıs işçi yevmiyeleri ve îş Kanununun gerektirdiği diğer bütün masraflar. 

Her türlü alet, malzeme ve cihazların satmalma, onarma, taşıma ve kiralama masrafları, radyo 
müsabakaları masrafları, danışma kurulları âzalarının tazminat ve -harcırahları, işletme ile ilgili 
her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451— Yayın, turizm ve.propaganda masrafları 
Madde 20 — Başka her çeşit yayın masrafları 

Yayın, telif, tercüme, kâğıt, klişe, baskı ve cilt ücret ve masrafları, harita alınması ve yaptırıl
ması bedelleri, ilân masrafları, Umum Müdürlük yayınlarının nakliye ve her türlü masrafları bu 
tertipten ödenir. 

Madde 30 — Foto - Filim Servisi masrafları 
Fotoğraf ve filim yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme bedelleri, bu işlerde çalıştırıla

cak figüran, usta ve işçilerin gündelikleri, senaryo telif hakları ve stüdyo, filim ve sinema makina-
sı ile sinema salonu kiraları, elektrik ve muharrik kuvvet cereyan bedelleri, gümrük, nakliye, sigor
ta ve filim seslendirme, söz metin ve başlık yazıları bedeli de bu tertipten verilir. 

Madde 40 — Propaganda masrafları 
Propaganda ve teşvik maksadiyle yazdırılan ve yazdırılacak her çeşit yazı, yaptırılan ve yaptı

rılacak konuşma, konferans ve memleketimiz lehinde yayınlanan eserler satmalmması veya eser
lerin neşrini kolaylaştırmak üzere verilecek baskı ücretleri, aynı maksatla verilecek hediye bedel
leri, ecnebi misafirleri yurt içi, dışı harcırah ve yurt içi ikamet masrafları ve bunlar şerefine ve
rilecek ziyafet ve ağırlama, Umum Müdürlükçe yurt içinde ve dışında açılacak sergilerin her tür
lü masrafları. , 

Neşriyat, filim ve fotoğrkf, pano ve diyaroma masrafları, levazım ve eşya bedelleri, nakliye, si
gorta ücretleri, sergi eşyası, kira bedelleri, folklor ekiplerinin gündelik ve zaruri masrafları ve ser
gilerin gerektirdiği bilcümle masraflar bu tertipten ödenir. 
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Madde 50 — Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 

Radyo dinleme ücretleri, dinleme, teksir ve yazı makinalarınm mubayaa, işletme, onarma masraf
ları ile yedek malzeme bedelleri, her çeşit kâğıt ve mürekkep ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 60 — Turizm umumi masrafları 
Turizmi teşvik maksadiyle çıkarılacak kitap, broşür, dergilerin yayın, telif, tercüme, kâğıt, kli

şe, baskı, ücret ve masrafları, nakliye ve posta ücretleri, Turizm Danışma Kurulu âzalarının harcı
rah ve tazminatları, milletlerarası resmî turizm teşekkülleri tarafından Avrupa ve Amerika'da 
yaptırılacak müşterek turizm propagandası yayın masraflarına iştirak hisseleri, turizm müsabaka 
ve ikramiyeleri Ve turizme müteaallik her türlü masrafları ile turistik resim, fotoğraf, afiş, plân 
ve harita müsabaka ve ikramiyeleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 — Satınalmacak makina, alet ve malzemeler 
Bu fasla mevzu tahsisat, Anadolu Ajansına kira ile verilecek makinaların satmalıma bedel

leriyle bunların montaj masraflarınım karşılığıdır. 

İmar ve İskân Bakanlığı 

Fasıl 422 — Teknik araştırma masrafları 
1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine, yerli veya yabancı mütehassıslara veya ihu-

sas müesseselerine yaptırılacak istikşaf, etüd, aplikasyon, proje, araştırma, tecrübe ve test iş
leri ile ilgili masraflar, 

2. İnşaat, tesisat ve mimari mevzularda sistem, malzeme ve elemanların tecrübe ve testle
rini yapmak için muktazi cihaz, alet ve makinaların satmalmnıası, nakil, montaj, tamir gibi 
sair bilûmum masrafları, bujnlara ait numunelerin temini, ihzarı, ambalajlanması, nakil, tec
rübe ve beslerinin yaptırılması bilûmum masrafları ve işçi gündelikleri, 

3. Bilûmum inşaat ve tesisat malzemesi aksam ve imalâtının tecrübelerini yapmak için lü
zumlu lâboratuvar ve atelye ile gerek yerli ve gerekse ithal edilen inşaat ve tesisat malzeme, 
aksam ve imalâtın teşhirine mahsus tesislerin yapılmasına muktazi bilûmum masraflar, 

4. Bu işler için lüzumlu tecrübe ve nüımuıne yapılan yaptırılması için 741 nci fasıla alt IJor-
raiül aynen uygulanır. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Fasıl 425 — îskân işleri masrafları 

Madde 40 — Muhacir ve mültecilerin masrafları 
Muhacir ve mülteciler için yaptırılacak ev ve misafirhanelerin inşaat masrafları, -inşaat işle

rinde çalıştırılacak telkindk ve idari personel, işçi ve amelelerin yevmiyeleri, nakil vasıltalarııuıı 
akar yakıt ve tamir bedelleri, hayır kurumları, aş? O'cakları masnafLar^ ve ıbu (müesseselerde çalış
tırılacak müstahdemin yevmiyeleri bu tertipten ödenir. (741 nci fasla ait formül bu tertip için di-
uygulanır.) 
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\ Madde 50 — Başka her çeşii masraflar 

Bu bölümün 10 - 40 neı maddeleri dışında kalan masraflar bu tertipten ödenir. N 

Fasıl 426 — 6829 sayılı Kanunun icabettirdigi masraflar. 
6829 sayılı Kanundan faydalanacakların yiyecek, giyecek, tedavi, nakil ve iskânına ait bi-

lftmuın masraflar. (425 nci fasla ait formül bu tertip için de uygulanır.) 

Fasıl 427 — Toprak bayramının gerektirdiği masraflar 
Yurt içinde yapılacak toprak bayramı törer.i münasebetiyle yayınlanacak risale, yazı, afiş, 

, fotoğraf ve sairenan basın ve tevzii, davetlilerin yeme, içme ve konaklama ve gezdirme, taşı
ma masrafları ve zirai alet, malzeme ve makineleri gösterime ve uygulama masrafları. 





1960 
Tıh Bütçe Kanununun altıncı maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 
(E) cetveline giren masraf tertiplerinden idare edilen hizmetler için 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolan gösteren cetvel 

# 





— 3 — 

T. C. KURUCU MECLÎS 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler üc
reti 

11 Meclis Geçici hizmetli* 
ler ücreti* 

Görevin cinsi 

Kulla- Aylığı 
nıldığı veya 

Aded ay gündeliği 

12 Millî Saraylar geçici 
hizmetliler ücreti 

Mukayyit 
Arşiv Memuru 
Mukayyit 
Tasnif Memuru 
Dosya Memuru 
Makinist 

» yardımcısı 
Koruma Memuru 
Daktilo 
Amele 

Elektrik Y. Mühendisi - ... , 
Yüksek Mimar 
Fen Memuru 
Sürveyyan [*] 
Amele) 

» ) [ " ] 
» ) 

Yüksek Elektrik Mühendisi 
Müt. Taşçı Ustası 
Müt. Mermerci Ustası 
Müt. Fayansçı Ustası 
Aynacı ve Camcı Ustası 
Mütehassıs kalıpçı 
Mütehassıs Dülger 
1. S. Marangoz Ustası 
1. S. Dülger Ustası 
1. S. Taşçı Ustası 
1. S. Boyacı Ustası 
2. S. Duvarcı, Sıvacı, Boyacı Ustası 
Ehil Amele 
Amele 
Mütehassıs Ustabaşı >J 
Daktilo 1***1 

2 
4 
1 
1 
1. 
1 
2 
l' 
1 
3* 
2 

1 
• 1 
2 
3 
1 • 
1 
18 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
10 
18 
20 
25 
2 
1 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
5 
'3 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 

• 5 

350 
600 
450 
700 
700 
800 
350 . 
600 
500 
400 

• 350 

1 750 
1 750 
1 1Q0 
700 
600 
500 
400 
80 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
20 
17,50 
15 
35 
800 

[ * ] Biri 7 aylık. 
[ ** ] Mecliste istihdam edilecektir. 
[***] T. C. M. B. K. emrinâe çalışacak, 

m 
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i\ M. Tahsisatın nev'i 

1$ Yenj Meclis binası ge
çici Mzmetliler ücreti 

t» 

[ * ] Biri 7 aylık. 

Görevin cinsi 

Başmühendis 
Atelye Şefi 
Kazan Şefi 
Isıtma Mühendis Yardımcısı 
Klima Santralcisi t 

Klima Santralcisi 
Motor Şefi 
Elektrikçi 
İnşaat Mühendisi 
Kaynakçı 
Dosya Memuru Daktilo 
Isıtma Mühendisi 
Elektrik Mühendisi 
Santral Mühendisi 
Tesisat Ustası 
Kazan İşletme Teknisiyeni [*] 
Ateşçi 
Ateşçi Yardımcısı [*] 
Elektrikçi 
Pompacı 
Soğuk Tesisat Teknisiyeni 
Konvuayyörcü 
Konvuayyörcü Yardımcısı 
Yardımcı 
Klima Operatörü 
Klima Operatörü 
Daktilo [***] 
Daktilo [***] 
Klima Operatörü 

» » 
t> » 

» » 
» » 

Elektrikçi 
» 

K. Cereyan Elektrikçi 
» » » 

Z. Cereyan Elektrikçi 
» » • » 

» » » 

[•**] T. C. M. B. K. emrinde çalışacak. 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 * 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

*2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 

Kulla
nıldığı 

ay 

12 

m 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

7 
12 
12 
12 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Ayhpı 
veya 

gündeliği 

1 750 
1: 100 
1 100 
1 100 

800 
1' 000 
1 000 

800 
1 750 

800 
800 

75 
75 
75 
25 , 
35 
22 
20 
35 
20 
35 
20 
14 
13 
18 
20 

700 
950 
25 
28 
20 
18 
16 
14 
22 
20 
20 
35 
60 
40 
35 
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M. Tahsisatın nev'i Görevin çeşidi 

Panel Tesisatçı 
Sıhhi Tesisatçı 

Makinist 
» 

Marangoz 
Çatı Ustası 
Malzeme Sürveyanı 
Ressam 
Telefon Operatrisi 

Yardımcı 
Nezaretçi Ateşçi 

Aded 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

Kulla
nıldığı 

ay 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Aylığı 
veya 

gündeliği 

25 
32 
35 
40 
35 
20 
30 
20 
30 
25 
20 
13 
18 

RÎYASETÎ CUMHUR 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1960 yılı içinde tatbik olunan (E) cetveli kadrosu 

M. Tahsisatın nev'i Görevin adı 

Geçici hizmetliler ücreti Doktor 
Memur 

Arşiv memuru 
Metrdotel. 
Aşçıbaşı 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

.600 
600 
500 
500 
950 
950 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

SAYIŞTAY 

Sayıştay Dairesinin 1960 yılı içinde tatbik olunan (E) cetveli kadrosu 

Merkez geçici hizmetli- Meslek kursu öğretmeni 9 300 5 
ler ücreti » » » yar

dımcısı 1 300 5 

'<feC< 



BAŞBAKANLIK 

1 Mart 1960 dan gayei Şubat 1961 tarihine kadar 

Arşiv Ayırma Kurulu 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 

* Görevin adı 

Mütehassıs filolog (1) 
Esfei metinler mütehassısı 

» » » 

E^ki metinler telhiscisi 
» » » 

Tefrikti ve tasnifçi 
» » 

Temizleyici 
» 

. £...". 

(2) 

(3) 

(4)' 

Aded 

1 
\ 
l 

S 
l 
\ 
1 

% 

4 
5 

a 
10 

8 
3 
3 
4 

Ücret 
Lira K 

800 
700 
600 

600 
500 

450 
400 
350 
300 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

Yekûn 

'Tutarı 
Lira 

9 600] 
33 600 
36 000 

64 800 

K. 

60 000}.(*) 

43 200| 
14 400| 
12 600| 
14 400J 

288 600 

BAŞBAKANLIK İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1960 yılı (E) cetveli kadroları 

203 Geçici hizmetliler ücreti Kod memuru 
» » 
» » 

Kod âmiri 
» ;» 
» şefi 
» memuru 
» » 
» şefi 
» » 
» memuru 
» » 

1 
1 
2 
2 
3 
8 
1 

12 
15 
20 
25 
35 

125 

400 
350 
250 

1 100 
950 
700 
300 
250 
600 
500 
450 
400 

12 
12 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
3 
3 
3 

4 800 
4 200 
6 000 

22 000 
28 500 
56 000 

3 000 
30 000 
27 000 
30 000 
33 750 
42 000 

287 250 

(*) 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren müteferrik hizmetliler. 
(1) Osmanlı paleograf yasına ve biri Garp dili olmak üzere iki yabancı dile bihakkın vâkıf olanlar, 
(2) Osmanlı paleograf yasma, diplomatikasînı ve Osmanlı Tarihi kronolojisini ve toponomastıka-

sini bilenler, 
(3) Osmanlı paleograf yasını ve diplomatikasînı bilen ve her nevi vesikalardan hülâsa fi§i çıka

rabilenler, 
(4) Osmanh paleograf yasını bilenler ve bununla yazdı her türlü vesikaları değerlendirebilenler. 
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Okulu ve Tapulama Kursu yönetim ve öğretim kurucu ile tapu, arşivlerinin yeni
lenmesi işlerinde merkezde çalıştırılacakların 1.3.1960 dan 28.2.1961 tarihine kadar kadroları 

Tapu ve Kadastro Okulu, Tapulama Kursu yönetim ve öğretim kadroları 
Barem içi kadrolar 

Hizmet 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

Görevin adı. 

MERKEZ 
Kurs 'mutemet ve katibi 
îdare memuru 
öğretmen 
öğretmen 

» 
(*) 
(•) 

Aded 

1 
1 
9 

10 
35 

ücret 
Lira İL 

400 
300 
500 
500 
500 

suresi 
Ay 

12 
12 
11 
11 
12 

Tutarı 
Lira K. 

4 800 
3 600 

49 500 
55 000 

210 000 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

322 900 

Da'ktilo 
Bahçıvan 
Geçe bekçisi 
Bakıcı 
Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Arşiv ayırıcısı 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» fişçisi 

Da'ktilo 
Takipçi 
Hademe 

Y 

1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
2 
5 
1 
2 

16 
10 
10 
8 
1 
1 
6 

'ekûn 134 

• = • » - , . > • - : > ; : - • • ' • " * • 

200 
300 
200 
250 
200 
200 
200 
200 
600 ' 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
250 
250 
200 

. - • > • * ' • . * - : • • " ' 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

* 12 
12 
12 
12 
12 

6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 

2 400 
3 600 
2 400 
3 000 
2 400 

16 800 
4 800 
4 800 

14 400 
30 000 

5 400 
9 600 

33 600 
18 000 
15 000 
9 600 
3 000 
3 000 

14 400 

1% 200 
322 900 

519 100 

(*) 3656 sayüı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesine göre ücret alacaklardır, 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü !$jg>w mrşiylşnnin yenilenmesi idlerinde merkezde çalıştırılacaklar 
rın 1.9.1960 tarihinden 28.2.1961 tarihine kadar kadroları 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

F. M. Ta^ş^ tm aa^y'i 

203 11 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

Görevin adı 

Arşiv ayırıcısı 

» fişçisi 

Yekûn 

Aded 

16 
10 
xo 
8 

44 

Ücret 
Lira K. 

350 
300 
250 
200 

Hizmet 
süresi 

Ay 

6 
6 
6 
6 

Tutarı 
Lira K, 

33 600 
18 000 
15 000 
9 600 

76 200 

Tapu kayıtlarının çıkarılması iğlerinde vilâyetlerde çalıştırılacakların 1.3. 1960 dan 28 . 2 .1961 ta
rihine kadar kadralam 

3656 sayıU Kanunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik müstahdemler 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Arşiv ayırıcısı 
metlileri ücreti > » 

Oiltçi 
Kapıcı 
Dağıtıcı 
Hademe 

2 
0 

10 
10 
14 
53 

117 
1 
1 
2 
4 

Yekûn 820 

500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
200 
200 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 000 
32 400 
48 000 
42 000 
50 400 

159 000 
280 800 

4 800 
2 400 
4 800 
9 600 

646 200 



MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli ida
relerin 1960 malî yılfebütçelerinin (E) cetvellerine giren tertiplerine meyzu tahsisattan verilmek 
suretiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadrolar 1 . 3 . 1960-28 . 2 . 1961 tarih
leri «tasında muteber olmak üzere Maliye Bakanlığının 16 . 3 .4960 tarihli ve 111109 -1/3200 sa
yılı yazısı üzerine îcra tekilleri Heyetince 24 . 3 . 1960 tarihinde tasdik edilmiştir. 
208 %1 Kara Kuvvetleri geçici M. S. B. Müsteşarlığı : 

F. M. Tahsisatın nev'i 

hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Mütehassıs Müşavir 
Başbakanlık M. S.- Yüksek 
Kurulu Gene'l Sekreterliği : 
Tercüman 

Aded 

1 

1 

Ücret 
Lira K. 

1 250 

1 250 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 

• 
12 

Tutarı 
Lira K. 

15 000 

15 000 

M. S. B. Kc 
Memur 

Yekûn 

»mptrolörlüğü : 

M. S. B. înş., Emi', ve En-
frastrüktür 
Tefenisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gnkur. Bşk. 
Tercüman 

» 
» 
» 
» 

Başkanlığı': 

' 

Yekûn 

Merkez B. : 

2 

1 

3 
1 
1 
2 
2 
8 
5 
2 
4 

28 

11 
5 
3 
2 
1 

950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
SO0 
450 
400 

1 250 
1 100 

950 
350 
300 

* 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

28 200 

11 400 

45 000 
13 200 
11 400 
19 200 
16 800 
57 600 

• 30 000 
10 800 
19 200 

223 200 

165 000 
66 000 
34 200 
8 400 
3 600 

Yekûn 22 277 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i Görevin adı 

Gnkur. Bşk. Teş. ve Eğt. D. 
Dil öğretmeni 
» » (E!k görev 2/3) 
» » (Ek görev 2/3) 

sd 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira K. 

1 250 
1 100 
600 

Hizmet 
süresi 
Ay 

10 
10 
10 

Tutarı 
Lira K. 

12 500 
7 333 
4 000 

Grtkur. Bşk. Harb Tarihi D. 
Tarih yazar uzmanı 
Arşiv fihrist uzmanı 
As. Müze Tarih Enstitüsü 
Tarih yazar uzmanı 

Yekûn 3 23 833 

.0 
3 

3 

950 
700 

950 

12 
12 

12 

114 000 
25 200 

34 200 

Yekûn 16 173 400 

K. K. özel Hizmet Grubu 
Kore Bürosu : 
İmam 
K. K. Ordonat. 
Telknİsiyen 

» 
» 
» 

D. : 
2 

2 
1 
1 
2 

• , ' ' • ' • 

950 

1 250 
950 
800 
700 

'-

12 
' 

12 
12 
12 
12 

22 800 

30 000 
11 400 
9 600 
16 800 

Yekûn 6 67 800 

203 12 Hava Kuvvetleri geçici K. K. ÎStühkâm D. : 
hizmetliler ücreti Teknislyen 1. 700 12 8 400 

:» 2 600 12 14 400 

Yekûn 3 22 800 

M. S. B. Sağlık D. : 
Tabip, diş tabibi, eczacı (*) 39 1 100 12 514 800 
Tabip, diş tabibi, eczacı 1 1 100 10 11 000 

Yekûn 40 525 800 

•Umumi yekûn 124 1391 433 

(*) Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki sağlık müesseseleri hariç, diğer garnizonlar içindir. 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

» 

* 

203 14 Harita Genel Müdürlü
ğü geçici hizmetliler üc
reti 

204 11 Kara Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Görevin adı A 

Teknisiyen 
» 
» 
» , 
» 
» 

Yekûn 

Barem harici 
Jeoloji öğretmeni 
Fotogrametri öğretmeni 
Topografya öğretmeni 
Astronomi ve matematik öğret-
•m!eni 
Kartoğrafya öğretmeni 
Muvazene Öğretmeni 
Joomorfoloji öğretmeni 
Hesapçı ve tesbitçi 

» » 
» » 

Arşivci „ 

Yekûn 

Gnkur. Bşk. Merkez D. : 
Tercüman 

» 
» 

Yekûn 

Gnkur. Bşk. Merkez D. : 
Tercüman (Amerikan As. Yar
dım Kurulu için) 

» » » 
» » »' 
» » » 

Yekûn 

ıded 

2 
7 

"1 
4 
5 
1 

20 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

12 
3 

28 

2, 
1 
1 

4 

14 
17 
21 
•14 

66 

Ücret 
Lira K. 

1 100 
950 
800 
700 
600 
450 

150 
150 
150 

150 
150 
150 
150 
800 
700 
600 
600 

1 250 
1 100 

800 

1 250 
1 100 

950 
800 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

26 400 
79 800 
9 600 

33 600 
36 000 

5 400 

190 800 

900 
900 
900 

900 
900 
900 
900 

9 600 
42 000 
86 400 
21 600 

165 500 

30 000 
13 200 

9 600 

52 800 

-
210 000 
224 400 
239 400 
134 400 

808 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

204 12 Hava Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

204 13 Deniz Kuvvetleri ecne
bi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 

Görevin adı 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira 

Gnkur. Bşk. Teş. ve Eğt. D. : 
Yabancı dil uzmanı (Ecnebi 
uyruklu) 
Yabancı dil uzmanı (Ecnebi 
uyruklu) 

Yekûn 

Gnkur. Bşk. Personel Bşk. : 
Uzman personel 
K. K. Personel D. : 
Tercüman (Kore Tugayı için) 

Umuimi yekûn 

Tercüman 
» 

Yekûn 

Barem harici 
Dil uzmanı (Ecnebi uyruklu) 
Tercüman (Elektro teknik) 

» » » 
Tercüman 

» 

5 

5 

10 

1 

4 

85 

1 
1 

2 

5 
1 
2 
3 
1 

2 500 

2 000 

950 . 

300 

1 100 
950 

4 000 
1 500 
1 250 

950 
950 

12 

12 

12 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
11 

150 000 

120 000 

270 000 

11 400 

14 400 

1 156 800 

13 200 
11 400 

24 600 

240 000 
18 000 
30 000 
34 200 
10 450^ 

Yekûn 12 332 650 
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ÎÇÎŞLERÎ BAKANLIĞI 

1960 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertip
lerden idare edilen hizmetliler için tcra VekMleri Heyeti karariyile uygulanmış olan kadrolar 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

v 

Görevin adı 

Kaymakamlık Kursu 

Müdür 
Müdür Muavini 
Daktâb 
Teksire! vedıaktülo 
Dağııtıcr 
Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lir» EL 

»00 
'600 * 
700 
500 
400 
250 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

• 

9 600 
7 200 
8 400 
6 000 
4 800 
3 000 

Meslek Kursu 

Müdür 
Müdür Muavini 
öğretmen 
Kâtiitp mutemet 
Teksir memuru 
Hademe 

Yekûn 39 000 

1 
1 
8 
1 
1 
1 

800 
600 
300 
500 
500 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 600 
7 200 

28 800 
6 600 
6 000 
3 600 

Yekûn 61 200 

Bakanlık Muhasebe Dairesi 

Tasnif çi 
Dağıtıcı 

1 
1 
1 

450 
400 
300 

12 
12 
12 

5 400 
4 800 
3 600 

Yekûn 13 800 

EMNİYET GENEL MÜBÜRLÜĞÜ 

1960 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddeciyle verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertip
lerden idare edilen hizmetliler için Bakanlar-Kurulu karariyle uygulanmış olan kadrolar 

£03 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

Lisan bilir Sekreter 
Mütereis» (Barem dâhili) 

1 
1 

1 100 
1 100 

12 
12 

13 200 
13 200 

Yekûn 26 400 
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JANDARMA GENEL KUMANDANLIĞI 

» . . ' . • ' 

1960 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen y-etkiye dayanılarak (E) cetveline giren tertip
lerden idare edilen hizmetliler İçin İcra Vekilleri Heyeti karariyle uygulanmış olan kadrolar 

F, M. Tahsisatın nev'i 

203^ - Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

Görevin adı 

Arşiv Memuru 
D o l k t o i ' " , • • • • • • • • 

Aded 

1 
1 

Ücret 
Lira K. 

950 
1 100 

Hizmet 
isüresi 

Ay 

12 
12 

Yekûn 

Tutarı 
Lira K 

11 400 
13 200 

24 600 

f ^ ' ^ * r *? ' DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

1960 yılında dlınan (E) cetveli kadroları 

203 Merkez geçici hizmetli- Müıtercilm (Barem dâhili) 7 1 750 
lerî ücreti » » » 2 1 500 

Lisan bilir Dakt'ilo (Barem ha«-
rici)' 4 1 100 
Daktilo 1 600 

MALİYE BAKANLIĞI 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

12 
12 

12 
12 

147 000 
36 000 

52 800 
7 200 

Yekûni 243 000 

leri ücreti 
"Şİ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

v; Başorganizatörü 
•<!. Sınıf organizatörü 

» uzmanı 
2. » organizatörü 
3. » » 
şefi (1) ] 
ha§!tasrıJifçi 

1. sınıf tasnifçi 
2. » fiş mamuru 
ımeimuru 

Yekûn 

P 2 
3 
1-
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 

21 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
500 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

30 000 
39 600 
13 200 
22 800 
28 800 
8 400 

25 200 
7 200 

12 000 
14 400 

201 600 

(T) Gelirler Umum Müdürlüğü 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

< 

203 12 Vilâyetler geçici «hiz
metlileri ücreti 

1 -mm:. • 

Görevin adı 

Memur 

idare memuru 
Hademe 

*» 
» 

Sayıcı 
öğretmen 
Memur yardımcısı 
Usta 
Memur yardımcısı 

» » 
» » 
:» » 
» » 

A 

s 
(2) l 

Yekûn 

f 
1 

(3) 1 
l 

Yekûn 

(4) 
(5) 

Yekûn .: 

ded 

2 
2 

4 

1 
2 
3 
4 

10 

4 
25 
3 
1 
1 

11 
15 
12 
81 

L21 

Ücret 
Lira K. 

950 
800 

600 
500 
350 
300 

300 
500 

1 100 
700 
600 

•500 
400 
350 
300 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

3 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutan 
Lira K. 

22 800 
19 200 

42 000 

7 200 
12 000 
12 600 
14 400 

46 200 

3 600 
150 000 

39 600 
8 400 
7 200 

66 000 
72 000 
50 400 

291 600 

535 200 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 

E — Cetveline istinaden îcra Vekilleri Heyetinden alınan kadrolar 

Yayın İşleri 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Tafihfitogi 
leri ücreti Tadhlühçi (Aynızıamanda dak

tilograf) 
Tasnif çi 
Tasnifçi (Aynı zamanda dak-

, tilograf) 
Daktilograf ve dağıtıcı 
Daktilograf (Yabancı dil bilir) 

(2) Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 
(J) Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 
(4) Hazine Umum Müdürlüğü 
(5) Maliye Okulu 

500 12 6 000 

1 
1 

1 
2 
1 

500 
350 

350 
300 
700 

12 
12 

12 
12 
12 

6 000 
4 200 

4 200 
7 200 
8 400 
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F. M. Tahsisatın nev'i şv'i Görevin adı 

Türk Ansiklopedisi Bürosunda 

İdare Memuru 
Kartograf 
Fiş Memuru 
Tasnif MemuTiı 
Karşıl'aştırıcı 
Daktilograf 
Dağıtıcı 
Fotoğrafçı 
Odacı 

Millî Kütüphane 

Fiş teksircisi 
Fiş teksircisi 
Gece bekçisi 
Memur 
Odacı 

Aded 
Ücret 

l i r a K. 

çalıştırılacaklar 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
t 
1 
3 

450 
600 
400 
400 
•500 
350 
250 
200 
200 

* 

600 
. 450 

400 
400 
200 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

5 400 
7 200 
4 800 
4 800 
6 000 
8 400 
3 000 
2 400 
2 400 

7 200 
5 400 
4 800 
4 800 
7 200 

Levazım Müdürlüğü 

Daktilo 
Daktilo 
Usta 

Yüksek öğretim 

Daktilo* (Yabancı dil bilir) 

Kardeks memuru 

İmam-Hatip kursları 

Meslek dersleri öğreticisi 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
• » 

Hademe 

.1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

! 
o 

16 
17 
13 
1 
3 

500 
450 
350 

500 
400 
700 
600 

800 
500 
400 
300 
200 
200 
250 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12" 
12 
12 

6 000 
4 500 
4 200 

6 000 
4 000 
8 400 
7 200 

9 600 
18 000 
76 800 
61 200 
31 200 
2 400 
9 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i Görevin adı Aded 

Hizmet 
Ücret süresi 

Lira K. Ay 
Tutarı 

Lira K. 

Umumi kütüphaneler tasnif işlerinde çalıştırılacaklar 

Tasnif memuru 
» » 
» » 
» » 

Yazıcı ve dakftMü 
» > » 
» » » 
» » > 

Mütehassıs ciltçi 
» » 
» » 

Katalog ve fiş memuru 
Usta 
Kaloriferci 
Kitap idare memuru 
» » > 
» » > 

Temizleyici 

5 
2 
6 
3 
2 
3 
4 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
8 

500 
600 
400 
250 
350 
400 
300 
250 
350 
500 
400 
500 
400 
400 
250 
200 
200 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
10 
12 
11 
11 
12 
12 

30 000 
14 400 
28 800 
9 000 
8 400 
14 400 
14 400 
21 000 
4 200 
6 000 
9 600 
11 000 
4 000 
4 800 
11 000 
.'6 600 
4 800 
19 200 

İslâm Ansiklopedisi Bürosu memur ve hizmetlileri 

Fiş memuru 

Tashihçi 
Odacı 

1 
4 
2 
2 

500 
400 
400 
250 

12 
12 
12 
12 

6 000 
19 200 
9 600 
6 000 

öğretmen Okullar Umumi Müdürlüğü Gazi Eğitim Enstitüsü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Atatürk îlköğretmen Okulu 

Yapı ve tesis teknisyeni 
Makinist 

İstanbul Yüksek İdam Enstitüsü 

öğretmen 

Memur 

1 
1 
2 
1 

1 
1 

\u 

10 
3 
1 

700 
600 
400 
454 

500 
450 

600 
600 
600 

12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
6 
12 

8 400 
7 200 
9 600 
5 400 

6 000 
5 400 

72 000 
10 800 
7 200 
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M. Tahsisat" n nev'i Görevlin adı 
Ücret 

Ade'd Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutan 

Lira K. 

İlköğretim 

Yetiştirme yurtları, rehberlik ve araştırma merkezleri ile körler ve sağırlar okullarında çalıştırılacaklar 

Sağlık işleri şefi 
Rehber öğretmeni 
özel sınıf öğretmeni 
Şoför , 
Klinik doktoru 

Meslekî ve Teknik öğretim 

(Uslta) öğretici 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
,» » 

Kurs ustası 
Mimar - Mühendis 

» » 
Tdkııisiyen (Mütehassıs) • 
Şoför 
Daktilo ÇYal>ancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
:» 
» 

Mütercim • daktilo 
» » 

Hizam etli 

2 
3 

30 
2 
3 

2 
12 
24 
27 
16 
74 
15 
38 
4 

21 
5 
3 
8 
7 
6 
7 
7 
1 
1 
4 
3 

30 

Ankara Devlet Konservatuvarı 

Yaylı sazlar ve piyano uzmanı 
» » » » 

Halk oyunları uzmanı 
Teknisiyen (Sahne işleri için) 

1 
1 
1 
1 

kiyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 

Mütercim daktilo 
Memur 
Doktor 
Odacı 

1 
2 
1 
2 

600 
200 
100 
400 
600 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
200 

1 750 
1 500 
1 250 

700 
700 
600 
500 
450 
400 

1 250 
700 
250 

1 250 
1 100 
1 100 

950 

950 
600 
300 
250 

12 
12 
8 

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 
12 
12 
12 

14 400 
7 200 

24 000 
9 600 

21 600 

22 800 
115 200 
201 600 
194 400 
96 000 

399 600 
72 000 

159 600 
14 400 
50 400 

105 000 
54 000 

120 000 
58 800 
50 400 
50 200 
42 000 

5 400 
4 800 

60 000 
25 200 
90 000 

15 000 
13 200 
13 200 
11 400 

11 400 
14 400 
3 600 
6 000 
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P. M. Tahsisafrn nev'i Görevün (adı 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Ade'd Lira K. Ay Lira K. 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi 

Memur 1 

İzmir Devlet Konservatuvarı 

500 12 6 000 

Memur 
Teknisiyen (Sahne işleri için) 
Hizmetli 

Eski Eserler ve Müzeler 

Mimar - Mühendis 
Uzman, teknisiyen (Mimar - Mü
hendis) 
Memur w 

» 
* 
» 

Bilet memuru 
Kimyager 
Müstahzır 
İstanbul HİsTri Eserleri Koru
ma Encümeni üyeleri 

Atatürk Üniversitesi 

Makinist 
» 

Hizmetli 
Bekçi 
Tarım hizmetlisi 
Usta (Mücellit) 
Usta (Mücellit yardımcımı) 
Dağıtıcı 

1 
1 
2 

6 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

4 

1 
4 
3 
5 

20 
1 
2 
1 

500 
600 
250 

1 750 

1250 
1 250 
1 100 

700 
500 
350 

1 500 
900 

200 

625 
550 
400 
250 
250 
550 
350 
250 

12 
12 
12 

•12 
, 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
ıı 
11 

6 000 
7 200 
6 000 

126 000 

15 000 
15 000 
13 200 
8 400 

18 000 
. 4 200 

18 000 
11 400 

9 600 

6.875 
24 200 
13 200 
13 750 
55 000 
6 050 
7 700 
2 750 

Prevantoryum ve Sanatoryum 

Teknisiyen (Uzman) 1 1 250 11 13 750 

Gazi Eğitim 

Uzman 
» 
» 
» 
» 
» 

Enstitüsü 
1 
1 
2 
2 
1 
2 

3 200 
2 700 
2 200 
1 700 
1 000 

700 

6 
6 
6 
6 • 
6 
6 

19 200 
16 200 
26 400 
20 400 
6 000 
8 400 
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F. M, Tahsisat n nev'i Görevün 'adı Aded 

îzmir Devlet Konservatuvarı 

Uzman 

liiyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası 

Uzman 

İstanbul Güzd Sanatlar Akademisi 

Uzman 

Ücret 
Lira K. 

İstanbul Yüksek öğretmen Okulu 

Uzman 2 1 000 
» 1 2 200 
» 1 700 

Ankara Devlet Konservatuvarı 

Uzman 000 
000 
000 
500 
500 
500 
500 
000 
500 
700 
500 
000 

2 4 000 
1 3 500 
3 3 500 

1 7 500 
1 8 000 

1 1 500 
1 1 000 
1 750 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
11 
12 
6 

12 
6 

12 
6 

12 
12 
12 

12 
12 
5 

11 
2 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

12 000 
13 200 
4 200 

72 000 
60 000 
55 000 

270 000 
81 000 
84 000 
42 000 

108 000 
30 000 
20 400 
18 000 
36 000 

96 000 
42 000 
52 500 

82 500 
16 000 

18 000 
12 000 
9 000 

Eski eserler ve müzeler 

Uzman 
ı 

Meslekî ve Teknik öğretim 

Uzman 

» 

1 
13 
5 
4 
1 

2 000 

5 000 
4-600 
4 600 
2 500 
2 000 

6 
12 
8 
12 
12 

12 000 

34 000 
717 600 
184 000 
120 000 
24 000 
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P. M. . Tahsisatın nev'i Görevihı aldı 

» 
» 
» 
» 

öğretime bağlı 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 

• » 

* 

Aded 

3 
2 
1 
2 

Ücret 
Lira K. 

1 400 
1 200 
1 000 

700 m 

okullarda çalıştırılacaklar 

Atatürk Üniversitesi 

Profesör 
» 
» 

Uzman 
:» 

4 
24 
44 
30 
24 

. 10 
10 
12 

1 
' 1 

2 
3 
2 

4 000 
3 000 
2 750 
2 750 
2 500 
2 000 
2 000 
1 000 

4 000 
4 000 
3 000 
3 000 
2 500 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 

8 
12 
12 
6 

12 
12 
.6 
12 

8 
. 6 

6 
12 
6 

'Tutarı 
Lira K. 

50*400 
28 800 
12 000 
16 800 

128 000 
' 864 000 
1452 000 
495 000 
720 000 
240 000 
120 000 
144 000 

32 000 
24 000. 
36 000 

103 000 
30 000 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Ücretlerin, ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli ida
relerin 1960 malî yılı bütçelerinin (E) cetvellerine giren'tertiplerine mevzu tahsisattan verilmek 
suretiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadrolar 1 . 3 . 1960 - 28 . 2 . 1961 tarih
leri arasında muteber olmak üzere Maliye Bakanlığının 16 . 3 . 1960 tarihli ve 111109 -1/3200 sa
yılı yazısı üzerine icra Vekilleri fieyetince 24 .3 . 1960 tarihinde tasdik edilmiştir. 

Barem içi 1960 yılı (E) cetveli kadroları Yapı ve îmar îslerİ Reisliği 

203 11 Merkez geçici hizmetli
ler ücreti Hdkim 800 12 9 600 

Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Reisliği 

HeMlm \ 1 1 250 12 15 000 

2 050 24 600 
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Hizmet 

' . . Ücret süresi Tutarı 
F. M. Tahsisatn nev'i Görevijn ıaidı Ade'd Lira K. Ay Lira 

Barem dışı 1960 yılı (E) aetveli kadroları Demiryollar ve Limanlar İnşaat Reisliği 

Tdcndsiyen 4 1 250 12 60 000 
» 1 1 100 12 13 200 
» 2 800 12 19 200 

Kartograf 1 * 950 12 11 400 
» 1 700 . 12 8 400 

İngilizce tercüman 1 800 12 9 600 
Dosya ve kayıt şefi İ 950 12 11 400 

* » » » 1 800 12 9 600 
Do^ya ve tasnif şefi 1 700 12 8 400 
MavM 1 500 12 6 000 

» 1 450 12 5 400 
Pansumancı '. 1 400 12 4 800 
Şoför 2 800 12 ,19 200 
Memur- 1 800 12 ' 9 600 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

TeknıisiyeM (Y. Müh., Müh. Y. 
Mi1., Mi. Kim. Jeolog) 
Teknteiyen 

» 
s> 
» 

"* 
Fennî tesisatçı 

» » 
•» » 
» » 
» » 
» » 

Dosya ve tasnif memaıru 
Sürveyan 

> 
» 
» 
» 
» 

Puvantör 
Makinist ve şoför 
Maraınıgoz 
Memıır 

» 

5 
6 
5 
3 
2 
4 
3 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 750 
1 250 

950 
800 * 
700 
500 

1 100 
' 800 

700 
600 
500 
450 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
600 
600 
600 
950 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 ' 
12 
12 

105 000 
90 000 
57 000 
28 800 
16 800 
24 000 
39 600 
19 200 
42 000 

7 200 
18 000 
5 400 
8 400 
8 400 

14 400 
6 000 

10 800 
48 000 
4 200 
7 200 
7 200 
7 200 

11 400 
3 600 



M. Tahsisatın nev'i 
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G-'örevln 'aidi 

Hizmet 
ÜCMt sûresi Tutarı 

Ade'd Lira K. Ay Lira K. 

Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri inşaat Reisliği 

Teknisiyen 
» 

Dosya ve evrak kayıt memuru 
Servis şefi 
Teknik mütercim 
Mütercim 
Dil bilir daktilo 
» » » 

Dil bilir daktilo 
Daktilo 

• » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arşivci 
» 
» 
» » 

Sağlık memuru 
Tevzi memuru 

» » 
Müracaat/memuru 
Bekçi 

Yekûn 

2 
1 
1 

14 
1 
1 
9 
imi 

2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
6 
4 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

62 

1 250-
700 
600 

1 250 
1 250 
1 100 

700 
600 
500 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
350 
300 
700 
500 
300 
400 
300 

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 

30 000 
8 400 
7 200 

210 000 
15 000 
13 200 
16 800 
14 400 

6 000 
21 600 

6 000 
30 000 
26 400 
11 400 
57 600 
33 600 
28 800 
30 000 

7 200 
6 000 
4 200 
3 600 
8 400 
6 000 
3 600 
4 800 
3 600 

L 399 800 

Barem içi 1960 yılı (E) cet'Oeli kadroları Demiryollar ve Limanlar tnşaat Reisliği 

3 950 12 U 200 
203 12 Vilâyetler geçici hiz

metlileri ücreti Hekim 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Y. Müh. veya Y. Mi. (Iht. Mv.) 1 1 750 12 21 000 

Yekûn 55 200 
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Hizmet 

Ücret süresi Tutarı 
M. Tahsisatn nev'i G-örevün adı Adeld Lira K. Ay Lira 

Barem dışı 1960 yılı (E) cetveli kadroları Demiryollar ve Limanlar İıışaat Reisliği 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
Sürveyan 

» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 

Muhafız 
» 
» 

Servis şefi 
» » 

Memur 
» 
» 
» * 
» 
» 
» 

Gümrük memuru 
Kartoniyer 
Başkaptan 
Kaptan 
Baş odacı 
Odacı 
Bekçi 

5 
2 
1 
4 
2 
3 
9 
40 
13 
1 
2 
8 
4 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
') 
18 
6 
5 
2 
o o 
1 
1 
5 
1 
25 
52 

1 250 
1 100 
950 
600 
500 
600 
700 
600 
500 
450 
400 
700 
600 
450 
400 
300 
950 
700 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
600 
400 
950 
600 
400 
300 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

- 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
21 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

75 000 
26 400 
11 400 
28 800 
12 000 
21 600 
75 600 
288 000 
78 000 
5 400 
9 600 
67 200 
28 800 
10 800 
33 600 
3 600 
11 400 
8 400 
11 400 
9 600 
16 800 
129 600 
36 000 
27 000 
9 600 
21 600 
4 800 
11 400 
36 000 
4 800 
90 000 
187 200 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 

Teknisiyen (Y. Müh. Müh. Y. . 
Mi. Mi. Kim. Jeolog) 1 1 750 

» » » 4 1 500 
Teknisiyen 5 1 250 

» 7 1 100 
» 2 , 950 
» 3 800 
» 3 600 

12 21 000 
12 72 000 
12 75 000 
12 9İ 400 
12 22 800 
12 28 800 
12 21 600 
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F . M. Tahsisatm nev'i Gtöreviia iadı 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Adefcl Lira K. Ay Lira K. 

Fenni tesisatçı 
• » » 

» » 
» » 

» » 
Tesisat sürveyanı 

» » 
» » 

Sür veyan 
» 
» 
» 

» 
» 

Bekçi 
Teknisiyen 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
o 
O 

2 
1 
1 

10 
7 
9 
,9 

10 
5 
1 
4 
1 
1 
2 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
300 

1 100 
600 
500 

Yekûn 104 

Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Reisliği 

Teknisiyen (Y. Müh. Müh. Y,' 
Mi. Mi. Kira. Jeolog) 
Memur 

12 
12 

, 12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

15 000 
26 400 
22 800 
19 200 
16 800 
21 600 
6 000 

21 600 
12 000 
5 400 
9 600 

84 000 
50 400 
54 000 
48 600 
48 000 
21 000 
3 600 

14 400 
13 200 
7 200 

12 000 

1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 

1 750 
1 100 
800 
700 
600 
500 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

21 000 
13 200 
19 200 
8 400 

43 200 
6 000 
4 800 

Yekûn 2 373 600 

1960 yılı ecnebi uzman kadroları Demiryöllar ve Limanlar tnşaat Reisliği 

204 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Yabancı uzman (Müh.) 
» » » 
» » * » 
» » * » 

1 
1 
1 
1 

4 750 
4 400 
4 400 
3 250 

12 
12 
12 
12 

57 000 
52 800 
52 800 
39 000 

Yekûn 200 000 



SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1.3. 1960 tarihinden 28 . 2 . 1961 tarihine kadar 

nev ı Görevin adı Aded 
Ücret 

Lira K. 

Hizmet 
süresi Tutarı 

Ay Lira 

Sağlık îşleri Genel Müdürlüğü 

Tercüman 
Tercüman veya Sekreter 

» » » 
Sekreter 
Memur 
Daktilo 
Tercüman 
Teknik ve tahlil işleri yardımcısı 2 

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 

t 
4 
I 
1 
2 
4 
1 
2 

1 250 
1 100 
1 250 
1 250 
500 
500 

1 250 
i 100 

12 
12 
12 
6 
12 
12 
6 
12 

15 000 
52 800 
15 000 
7 500 
12 000 
24 000 
7 500 
26 400 

Yabancı 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 

ı uzman 
» 
» 
» 
» 
x> 
» 

xŞef makinist ve aletler tamir 
uzmanı 
Mimar veya ressam 

2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

1 
1 

7 580 
7 580 
1 100 
4 220 
1 300 
1 700 
1 850 

3 600 
1 250 

12 
8 
12 
12 
12 
2 
12 

12 
5 

181 920 
60 640 
13 200 
50 640 
46 800 
3 400 
22 200 

43 200 
6 250 

Sıtma Genel Müdürlüğü 

Mütercim (Barem içi) 1 1 750 12 21 000 

Yekûn 609 450 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

F. M. Taksisatm nev'i Görevin aldı 

203 Merkez geçici (hizmetli- Gümrük kursu öğretmeni 
ler ücreti Mütercim 

Muhafaza kursu öğretmeni 
Dil bilir daktilo 

Ücret 
Adeld Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutan 

Lira K. 

10 
2 
5 
1 

500 
1 500 
500 
100 

12 
12 
12 
12 • 

Yekûn 

60 000 
36 000 
30 000 
9 Ç00 

135 600 

öğretmen ücretleri 3656 sayılı Kanunun 4609 sayılı Kanunla değiştirilen' 18 nci maddesinin 
1 nci fıkrasına göre 2/3 ü üzerinden verilecektir. 

TABIM BAKANLIĞI 

24.3.1960 tarihli ve 4/12809 sayılı İcra Vekilleri Heyeti karariyle tasdik olunan kadrolar 

203 11 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti 

(•Barem dışı) 

Muhasebe Müdürlüğü 

Dosya taısnif memuru 
Arşiv memuru 

(Barem 'dışı) 

Ziraat İsleri Umum Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 
Tefcnisiyen 
Usta 
öğretmen / ' 

> 'Barem ıcı 
S 

Makinist 
Usta 
Aşçı 
Hademe 

450 
450 

12 
12 

5 400 
5 400 

Yekûn 10 800 

.1 
1 
4 
60 
20 
10 
20 
20 

700 
400 
300 
300 
300 
450 
350 
200 

12 
12 

" 11 
f 2 
1 2 

(•) \ 2 
1 2 
[ 2. 

Yekûn 

8 400 
4 800 
13 200 
36 000 
20 000 
9 000 
14 000 
8 000 

113 400 

(*) Senenin her hangi bir ayında kullanılacaktır. 
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Görevin aidi 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

Ade'd l i ra K. Ay Lira K. 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

Bakteriyoloji servisleri 

Mütehassıs bakteriyolog 1 

Hayvan hastaneleri 

Hayvan hastanesi operatörü 1 

Veteriner bölge lâboratuvarları 

Kl'inlife m!üt>elıiaissı«ı 4 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

MERKEZ . 

204 Ecnebi uzman ve hiz- Mütehassıs (•ecnebi)' 
metlilerle bunlara ya»- Tekruisiyen » 
dımcı personelin ücret
leri 

950 

800 

800 

1 3 100 
4 1 000 

12 11 400 

12 9 600 

12 38 400 

Yekûn 172 800 

12 
12 

37 200 
48 000 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Umum Müdürlüğü 

Mütercim (Barem içi) ' 1 1 250 12 15 000 

Yekûn 100 200 

24 .3 . 1960 tarihli ve 4/12809 sayılı İcra Vekilleri Heyeti karariyle tasdik olunan kadrolar 

203 11 Merkez geçici hizmetli- Kurs öğretmeni 
leri ücreti 

300 12 14 400 

SANAYİ BAKANLIĞI 

1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 5 nci maddesi uyarınca alınan (E) cetveli kad
roları 

203 Merkez geçici hizmetli
ler ücreti 

^ 

Sanayi sicilli mütehassısı 
Sanayi sicilli tasnif -memuru 
Grafik uzmanı 
Tercüman 

1 
1 
1 
1 

1 100 
950 

1 100 
950 

12 
12 
12 
12 

13 200 
11 400 
13 200 
11 400 

Yekûn 49 200 
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BASIN • YAYIN VE TURİZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

6128 sayılı Kanuna müsteniden yeniden kundacak radyo istasyonlarının inşası müddetinde çalıştırı
lacak geçici hizmetlilerin 1960 malî yılı kadrosu 

Hizmet 
Ücret süresi Tutarı 

F. M. Tahsisaton nev'i Görevin adı Adeld kira K. Ay Lira K. 

203 
• 

Geçici hizmetliler ücreti 

/ 
-

Tekriisiyen (Yüksek mühendis 
veya mühendis) 
Tercüman 
D.esinatör 
Memur 

» 
» 
» 
» 

3 
2 
1 
o o 
1 
2 
2 
fi. 

1 750 
1 250 
1 100 
1 250 

950 
800 
700 
şoo 

12 
' 12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 1960 (E) cetveli 

203 Merkez geçici hizmetli- (Toprak ve l^kân kursu) 
l#r ücreti Kurs öğretmeni 

Büro şefi 
Hesap memura 

Not: 

12 
1 
2 

500 
800 
500 

12 
12 
12 

Yekûn 

60 000 
9 600 

12 000 

.81 600 

Kurs Öğretmenlerinin 11 aded 2/3, 1 adedd tam ödenmekte olduğundan ücretleri ona göre hesabi 
dilmti&tir. , , ? 

Göçmen Mittafirlıanesi 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Misafir âmiri 
metlileri ücreti Tâbiiyet, sevkıyat ve dosya 

iğleri şefi 
Doktor 
Hastabakıcı 

İnşaat Şantvy* Amirlikleri 

Büro şefi 
» » 

Memur 
Ambar memuru 

»00 32 C 000 

2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

400 
800 
350 

600 
400 
300 
400 

12 
12. 
12 

12 
12 
12 
12 

9 600 
•9 600 

4 2G0 

7 200 
9 600 
3 600 
4 800 

)>m<i 
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