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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bursa Mebusu Hulusi Köymen, Yugoslavya'
ya giden heyet adına şahıslarında Türk Milleti
ne karşı gösterilen sevgi tezahürlerini belirten 
demeçte bulundu. 

Sorulardan önce kanun teklif ve taşanlarının 
görüşülmesi hakkındaki önerge kabul olundu. 

Vâki davet üzerine Hindistan'a gidecek olan 
heyet seçimi için reyler toplanıldı. 

Basın Kanununun 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanun, ka
bul edildi. 

Konya Mebusu Hidayet Aydmer'in, Temyiz 
Teşkilâtının tevsiine dair 1221 sayılı Kanunun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin birinci maddesiyle tadil edilen 
8 nci madde üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra sözcünün talebi üzerine madde, Adalet Ko
misyonuna verildi. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanunla, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı oetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun, kabul 
edildi. 

Hindistan'a gitmek üzere seçilen heyet üye
lerinin isimleri okundu. 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu lâyiha
sının iki maddesi kabul edildi. Üçüncü madde 
üzerinde bir müddet görüşüldükten sonra, 

16 . I I . 1953 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
Fikri Apaydın thsan Gvlez 

Kâtip 
Gazianteb Mebusu 

AH Ocak 

Sorular 

Sözlü soru 
1. — Seyhan Mebusu Sedat Barı'nm, Adana 

ve Ceyhan Ovasının su baskınından korunması 
için Savrun, Sunbas çayları ile Ceyhan Nehri 

üzerinde bir tedbir alınması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair olan sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Vekâletine gönderilmiştir. (6/958) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
l. — Tokad Mebusu Sıtkı Atanç ve 2 arka

daşının, Hâkimler Kanununa muvakkat bir mad

de eklenmesine dair kanun teklifi (2/505) (Ada
let Komisyonuna) 



BÎBÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 15 

REİS — Refik Koraltan 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Fûruzan Tekil (İstanbul) 
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REtS — Çoğunluk vardır, Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. — 1953 yth Bütçe Kanunu lâyihası ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/473) [1] 

REÎS — Söz Maliye Vekilinindir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; 
Kanuni müddeti içinde Büyük Millet Mecli

sine takdim edilen ve Yüksek Heyetiniz adına 
Bütçe Encümeninin iki aydan fazla bir zaman
dan beri itinalı ve değerli tetkikleriyle son şeklini 
alan 1953 malî yılı Bütçe tasarıları, huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Bu lâyihalar üzerinde cereyan edecek olan 
müzakerelerin açılması münasebetiyle vereceğim 
izahatı üç kısımda toplamak istiyorum. 

Birinci kısımda memleketimizin bugün içinde 
bulunduğu iktisadi inkişafı, ikinci de 1952 Bütçe 
tatbikatını gözden geçirdikten sonra üçüncü kı
sımda da 1953 yılı Bütçe tasarılarının tetkik ve 
tahliline çalışacağım. 

Burada hemen arzedeyim ki, Bütçe Encüme
nimizin vukuflu çalışmaları sonunda yapılan ta
dil, ilâve ve tenzillere Hükümetçe de iştirak olun
maktadır. 

Encümence yapılan değişikliklerden sonra, 
1953 yılı Devlet Bütçesinin masraflar yekûnu 
2 123 359 173 lira, muhammen gelirler yekûnu da 
1 959 854 000 lira tutmakta ve arada 163 505 173 
liralık bir fark bulunmaktadır. 

Mülhak bütçeli idarelere Hazineden yapılan 
yardımlar hariç olmak üzere tetkika arzolunan 
umumi ve mülhak bütçelerin masraflar yekûnu 
2 524 439 370 liraya ve gelirler yekûnu da 
2 360 934 197 lirava bali* olmaktadır. 

1 ] 108 sayılı ba^mayazı tutanağın sonundadır. 

Bu rakamlar, mülga Devlet Denizyollarına ait 
gelir ve masraflar düşüldükten sonra 1950 yılı 
Bütçelerinin 1 800 420 924 lira masraf ve 
1 603 801 924 lira gelirden ibaret olan toplu ra
kamları ile mukayese ettiğimiz takdirde, üç sene 
içinde Devletin nmumi masraflarında 724 018 446 
lira, gelirlerinde de 757 132 273 liralık artış kay
dedildiği; masraflardaki artış nispetinin % 40, 
gelirlerdeki artış nispetinin de %.47, ye yüksel
diği görülür. 

Bu mukayeseyi içinde bulunduğumuz malî yıl 
bütçelerinin yekûnları ile yapacak olursak mas
raflarda % 21 nispetinde 372 433 772 liralık, ge
lirlerde de % 26 nispetinde 408 399 000 liralık 
bir inkişaf kaydedildiği görülecektir ki, bîr yıl
dan diğer yıla vâki olan bu miktar ve nispet ar
tışları malî tarihimizde emsaline rastlanmamış 
bir rekor teşkil etmektedir. 

İktisadi darlık ve sıkıntı yılları bir tarafa, 
Devlet bütçelerinde iktisadi ve içtimai bünye
deki gelişme ile müterafik olarak bir seneden 
diğerine normal artışlar bulunması tabiî karşı
lanabileceği gibi yeni vergiler vaz'etmek veya 
bütçe açıklarının kabarmasına lakayt kalmak 
suretiyle gelir veya masraf bütçelerinde niühim 
tezayütler kaydetmek de mümkündür. 

Halbuki, iktidara geldiğimiz tarihten bu ya
na, mevcut vergilerde 186,5 milyon liralık bir 
tenzilât yapılmış ve bütçe açığı nispetinin de 
% 11 den % 6,5 a düşürülmüş olduğu nazara 
alınırsa bütçelerimizde görülen ve nispeti 1950 
yılma nazaran % 50 ye yaklaşan bu büyük ve 
muvaffakiyetli inkişafın yakardaki sebeplerle 
alâkalı bulunmadığı ve sadece isabetli ve dik
katli bir iş tutumunun neticesi olduğu kolayca 
anlaşılır. 
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Bir yıl zarfında vatandaş gelirlerinden alı- j 

nan Devlet hisseleri ve bu hisselerin tahsis edil- I 
diği Devlet hizmetlerinin bilâçosu demek olan I 
bütçelerle, memleketin iç ve dış iktisadi gidişi j 
arasındaki irtibat nazara alındığı takdirde, ge
lir ve masraf bütçelerimizde görülen mühim in- ! 
kişafı ancak memleket ekonomisinde, iş başına i 
geldiğimiz günden beri kaydedilen büyük ve • 
»üratli kalkınmanın mucip olduğu istihsal ve j 
millî gelir artışı vakıası ile izah etmek müm- ; 
kündür. j 

Nitekim mevcut rakamlara göre, Türkiye'nin i 
gayrisâfi millî istihsalinin, 1948 fiyatları üze- ! 
rinden; j 
1938 senesinde 7.430.000.000 lira ve " | 
1950 senesinde de 9.400.000.000 lira olduğu halde, \ 
1951 senesinde 10.630.000.000 liraya yükseldiği j 
hesaplanmaktadır. j 

Muhtelif istihsal gruplarında 1951 yılma na- \ 
zaran vâki artış nispetlerine ve elde mevcut ilk 
muvakkat tahminlere göre, 1952 yılında gayri
sâfi millî istihsalimiz cari fiyatlar üzerinden 
12 256 000 000 lira olarak hesaplanmıştır. Bu 
rakamlar muvacehesinde 1938 den 1950 senesi
ne kadar geçen 12 yıl içinde Türkiye'nin gayri
sâfi millî istihsalindeki yıllık artış •'% 2,2 olduğu 
halde son iki sene içindeki yıllık vasati artış 
% .12,5 civarında yani 1950. den önceki yılların 
vasati artışının beş mislinden fazladır. 

1938 senesinde memleket nüfusunun 17 mil
yondan 1950 de 21 milyona yükselmesi dolayı-
siyle, 1938 senesinde nüfus başına 1948 fiyatla
rına göre.381 lira yıllık vasati gelir isabet et
mekte iken 1950 senesinde ancak 394 lira ol
muştu*. 

Bu rakamlar, 1938 senesinden 1950 ye kadar 
geçen 12 sene içinde nüfus başına yıllık vasati 
gelirde kayda . değer bir artış bulunmadığını 
açıkça göstermektedir. 

Halbuki 1951 senesinde nüfus başına isabet 
eden yıllık vasati, gelir 426 liraya, 1952 senesin
de de cari fiyatlar üzerinden 475,5 liraya yük
selmiştir. 

Gelir ve gider bütçelerimizde iki seneden be
ri % 50 ye yakın bir artış sağlıyan semereleri
ni henüz vermeye başlıyan iktisadi kalkınma
nın. tahakkukunu ve kaydedilen inkişafın önü
müzdeki yıllarda da^devam edeceğine ve artaca
ğına olan, güvenimizi, 

1. Demokrat Parti iktidarının iş başına gel-

1953 O : 1 
diği günden beri takip etmekte olduğu iktisadi 
ve malî politika, 

2. Devlet bütçelerinden halkın umumi is
tihsal kudretini artıracak ve destekliyecek mev
zulara yapılan yatırımlara verilen ehemmiyet, 

3. İstihsale matuf kredilerin mevcut im
kânlardan âzami derecede faydalanılarak artı
rılması, 

Gibi başlıca üç sebebe istinat ettirebiliriz. 
Hükümetiniz, vazifeye başladığı günden iti

baren milletimizin kaderini topyekûn değişti
recek mahiyette yepyeni ve eskisinden tamamen 
farklı bir iktisadi politikayı tatbikata hâkim 
kılmaya çalışmıştır. 

Bu iktisadi politika, memleketin mevcut kay
naklarından en geniş mikyasta faydalanarak 
her sahada istihsali ve millî geliri süratle ar
tırmak, halkımızın gelir ve refah seviyesini 
yükseltmek, hususi teşebbüsü teşvik ve takviye 
etmek suretiyle millî ekonominin topyekûn kal
kınmasını temin etmek şeklinde hulâsa edilebi
lir. 

İktidarı devraldığımız güne kadar geçen yıl
lar zarfında düşük bir iktisadi faaliyet, istih
sal ve gelir seviyesinde âdeta dondurulmuş olan 
millî ekonomimizi tazyik eden çember bir kere 
kırıldıktan ve âtıl vaziyette bekliyen istihsal 
kaynakları işletilmeye başlandıktan sonra muh
taç bulunduğumuz kalkınmanın kısa zamanda 
tahakkuk yoluna gireceğine inanıyorduk. 

Bu inanışla tatbikma giriştiğimiz iktisadi ve 
malî politika ile zirai mahsullerde takip ettiği
miz fiyat politikası millî istihsal ve millî gelirin 
süratle artırılmasını temin etmiş, nüfusumu
zun büyük kısmını teşkil eden çiftçi vatandaşla
rın geçim seviyelerini yükseltmiş, memleket 
ekonomisine yepyeni bir veçhe vermiş ve mesut 
bir inkişafın ana hatlarını çizmiş bulunmakta
dır. 

Devlet sektöründe ve hususi teşebbüs saha
sında yapılmakta olan mühim sermaye yatı
rımlarının, imar ve her nevi istihsal kollarında 
girişilen teşebbüslerin hâsılan henüz elde edil
meye başlanmıştır. Şimdiye kadar yapılmış 
olanlarla . yapılmakta ve yapılacak olanların 
hayırlı neticeleri sayesinde memleket ekono
misinin ve memleket ekonomisi ile birlikte Dev
let Hazinesinin asıl önümüzdeki yıllarda çok ge
niş inkişaflara mazhar olmasını beklemek lâ
zımdır. 
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1950 senesine kadar takip edilegelmiş bulu

nan dar, tahditçi ve ileri derecede müdahaleci 
politika bir tarafa bırakılarak iş ve istihsal ha
yatının canlandırılmasına çalışılmış,* hususi te
şebbüs her vasıta ve imkândan faydalanılarak 
desteklenmiş, vatandaşlara emniyet ve istikrar 
telkin eden yapıcı ve dinamik bir iktisadi po
litika takip edilmiştir. 

Bu sayededir ki, ziraat sektöründe yalnız 
ekiliş sahası süratle artırılmakla kalmamış, 
memleketteki traktör sayısı 1950 senesinde 5 
bin rakamının dununda iken 2 sene içinde 35 
binin fevkına çıkmış; Türk çiftçisi eline geçen 
paranın daha büyük bir kısmını ziraatinin tev
sii ve ıslahına, istihsal vasıtalarının modern
leştirilmesine, sulama gayretlerine sarfetmeye 
başlamıştır. 

Diğer taraftan Sarıyar Hidro - Elektrik san
tralinin inşasına başlanmış, fevkalâde verimli 
ve büyük bir mıntakanm kaderini değiştirecek 
olan Seyhan Hidro - Elektrik, sulama ve taşkın 
kontrol baraj ve tesislerinin kurulması imkân
ları sağlanmıştır. 

Ayrıca on muhtelif yerde Hidro - Elektrik 
baraj ve tesislerrinin inşasına geçilmiş ve muh
telif mmtakalada her biri Seyhan Barajı mik
yasında mühim sulama, taşkın kontrol ve Hid
ro - Elektrik tesislerinin etüdleri ikmal edile
rek önümüzdeki yıllarda peyderpey inşalarına 
başlanmak üzere hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Halen inşa edilmekte olan bu Hikro - Elek
trik santrallerinin istihsal kapasiteleri 1 mil
yar kilovat saate yakın bulunmaktadır. Bun
ların inşalarına kemali faaliyetle devam edile-
dursun etüdleri ikmal edilmiş veya edilmek 
üzere bulunan diğer baraj ve hidroelektrik 
santralleri inşa edildiği zaman yeniden 1 mil
yar kilovat saate yakın enerji istihsal edilecek 
ve bu suretle elektrik istihsalimizin 2 milyar 
kilovat saat takate erişmesi mümkün olacak
tır. 

Türkiye'nin smaileşmesi bir enerji mesele
sidir. 

Kömür ve akar yakıtın pahalılığı, tedarikle-
rindeki güçlük, istikbalde süratle artacak ve 
büyük miktarlara baliğ olacak ihtiyaçlara göre 
memleket sathına tevziinin arzettiği ağır külfet
ler ve zorluklar sanayiimizin inkişafını baskı al
tında bulunduracaktır. 

2.1953 0 : 1 
Bu itibarla gok yakın bir âtide karşıacacağı-

mız bu baskıyı bertaraf etme tedbirlerine şim
diden girişmek icabeder. 

İnşaları ikmal edildiği vakit hepsi de çok 
geniş iktisadi faaliyetlerin, mihrakını teşkil ede
cek olan bu baraj ve tesislere zamimeten hususi 
teşebbüsün iştirakiyle beş şeker fabrikasının ku
rulması tahakkuk yolana girdiği gibi ayrıca yi
ne mütaaddit şeker fabrikaları ile çimento fab
rikalarının da teşebbüsleri mevcuttur. 

Bunlardan başka birçok vatandaşlar da ye
ni fabrikalar kurmaya, mevcut sınai tesislerini 

. ıslah ve ikmale koyulmuşlardır. 
Ezcümle memlekette mevcut hususi teşebbü

se ait sınai tesislere son iki sene içinde 69 aded 
yeni işletme ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bu 
vesile ile Batman'da yapılacak olan petrol 
tasfiye tesislerinin ihale olunduğunu, böylece 
kendi petrol kaynaklarımızdan istifadeye bâş-
lıyarak harice mühim miktarda döviz ödemek
ten kurtulacağımızı huzurunuzda ifade etmek
ten zevk duymaktayım. 

Memleketin her köşesinde ve türlü istihsal 
kollarında girişilmiş bulunan bu hummalı yatı
rım faaliyetleri önümüzdeki senelerden itibaren 
neticelerini, artan mikyasta vermeye başlıyacak 
ve bu suretle bir taraftan iktisadi gücümüzde 
kitlevi gelişmeler kaydedilecek diğer taraftan 
Devlet Hazinesi ve bütçelerimizde mühim artış
lar elde edilecektir. 

Takip edilen bu verimli iktisadi politikanın 
memleket mikyasında ve millî ekonominin bütün 
veçhelerinde temin ettiği mühim istihsal artışla
rını huzurunuzda kısaca ve birkaç misalle belirt
mek isterim. 

1934 -1938 yılları vasatisi itibariyle 6 milyon 
338 bin hektar olan hububat ekiliş sahası, 1946 -
1950 senelerinde 7 732 000 hektara, 1951 - 1952 
senlerinde ise 9 911 000 hektara yükselmiş bu
lunmaktadır. Bu suretle hububat ekiliş sahası 
1938 senesinden 1950 sonuna kadar geçen 12 
yıl içinde ancak % 22 nispetinde arttığı halde 
1950 yi takibeden iki sene içinde % 28 nispetin
de bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. (Bravo 
sesleri). 

Bu ekiliş sahasına mukabil Türkiye'nin hu
bubat istihsali 1934 - 1938 senelerinde vasati 
olarak 7 304 000 ton, 1946 - 1950 senelerinde 
vasati olarak 7 067 000 ton, 1950 senesinde 
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1 764 000 ton iken 1952 senesinde 12 291 000 to
na yükselmiştir. (Alkışlar) 

1938 senesinden 1950 senesine kadar memle
ketin hububat istihsalinde, ekiliş sahasının % 22 
nispetinde yükselmesine rağmen, bereketli olan 
ve olmıyan mahsul yılları bir arada, hiçbir 
ilerleme bulunmadığı ve istihsal hacmi 7 milyon 
ton civarında duraklayıp kaldığı halde, 1950 
den sonra geçen 2 sene içinde % 58,5 nispetin
de 4 milyon 528 bin tonluk bir artış kaydedil
miştir. 

2 yıl öncesine kadar zaman zaman dışardan 
hububat ithal etmek mecburiyetinde kalan Tür
kiye, halen dünyanın beşinci hububat ihracat- ' 
çısı memleket haline gelmiştir, (Alkışlar, Bra
vo sesleri) 

Sınai nebatlar grupu adı ile anılan bellibaş-
lı diğer zirai istihsal maddelerinin ekiliş saha
sı, 1946 - 1950 senelerinde vasati olarak 
970 bin hektara, yıllık istihsal miktarı da 
743 bin hektardan 1951 - 1952 senelerinde 
1946 - 1950 senelerinde vasati olarak 1 mil
yon 700 bin tondan 1951 - 1952 senelerinde 2 
milyon 782 bin tona yükselerek iki sene içinde 
I milyon 82 bin tonluk bir artış kaydetmiştir. 

Sınai nebatlar grupu içinde, ihracat malları
mız arasında ikinci mevkii işgal etmeye başla
mış bulunan pamuk istihsali 1950 senesinde 122 
bin ton iken 1952 senesinde 170 bin tona yük
selmiş bulunmaktadır. 

Bellibaşlı ihraç malı maddelerimizden, de
mir, krom, antimuan, bakır, borasit, çinkolu 
kurşun, kükürt, mangenez ve zımpara istihsali 
1950 senesinde 719 bin tondan 1952 senesinin ilk 
10 ayında 1 milyon 61 bin tona baliğ olmuştur. 
(Alkışlar) 

Sınai istihsalâta gelince, 1952 senesine ait 
elde mevcut istihsal rakamları resmî sektörde 
I I aylık ve hususi sektörde ise ancak 6 aylık ol
makla beraber, şu rakamlar bu sahada da son 
sene içinde istihsalin 1950 ye nazaran ne derece 
büyük artışlar kaydettiğini tebarüz ettirmeye 
kâfi gelecektir. 

Ezcümle, pamuk ve yün ipliği ile pamuklu 
ve yünlü mensucat istihsali 1950 senesinde 54 
bin ton iken 1952 senesinde, resmî sektörde 11 
aylık ve hususi sektörde 6 aylık olmak üzere 
59 bin tona; çimento istihsali 1950 senesinde 395 
bin tondan, 1952 senesinin aynı devrelerinde 
417 bin tona; pik demir, çelik, hadde mamulleri 

.1953 6 : İ 
ve font boru istihsali 1950 de 292 bin ton iken 
1952 senesinin 11 ayında 460 bin tona yüksel
miştir. Bilhassa çimento istihsali 1953 sonunda 
1950 senesinin 395 tonuna mukabil 1 milyon to
na yükselecektir. (Bravo sesleri) 

İktisadi politikamıza muvazi olarak bütçe po
litikasında da aynı prensipler hâkim kılınmış 
bütçelerde verimsiz ve israf mahiyetindeki tah
sislerden ve sarfiyattan kaçınılmak suretiyle elde 
edilen imkânlar memleketin iktisadi gelişmesine 
üıhsis olunmuştur. 

Devlet bütçelerinden yapılan yatırımların bir 
taraftan kısa zamanda âzami verim sağlıyan ve 
vatandaşların istihsal kudretlerinin artırılmasını 
destekliyen sahalara tevcihine gayret sarfedilir-
ken diğer taraftan bu yatırımların mümkün olan 
en yüksek seviyede tutulmasına dikkat olunmak
tadır. 

Nitekim, genel ve katma bütçeler bir arada, 
yatırımlar yekûnu 1950 Bütçesinde 317,4 milyon 
liradan ibaret iken bu miktar 1952 Bütçesinde 
456 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Huzurunuza getirilen 1953 Bütçesinde ise ya
tırımlar yekûnu 1950 ye nzaaran % 111 nispe
tinde bir artışla 670 milyon lirayı bulmuştur. 
(Alkışlar) Bu yatırımların mühim bir kısmı, kü
çük ve büyük su işleri, yeraltı suları, bataklık
ların kurutulması, taşkınların önlnemesi, toprak
sız çiftçilere toprak dağıtımı gibi nüfusumuzun 
% 82 sini teşkil eden çiftçi vatandaşların istih
sal kudretlerini artıran mevzulara veya köy ve 
il yolları ile Devlet yolları, iskele ve barnıaklar, 
J i manlar, silolar gibi memleketin dört bucağında 
istihsal olunan malların kolay ve ucuz naklini, 
iç ve dış pazarlara ulaştırılarak kıymetlendiril-
mesini sağlıyan ve istihsal hayatını bilvasıta des
tekliyen sahalara tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Devlet bütçelerinden yapılan ya
tırımların memleketin iktisadi kalkınmasını te
min eden mevzulara tahsisi ve umumiyetle Dev
let hizmetlerine ayrılan paraların uzaktan veya 
yakından toplu olarak memleketin istihsal gücü
nü artıracak şekilde kullanılması, takip edilen 
iktisadi politikayı takviye etmek suretiyle bizzat 
kalkınmanın âmillerinden biri olmuştur. 

Bütçelerin iktisadi gelişmeyi desteklemesine 
mukabil, tahakkuk ettirilen umumi kalkınmanın 
da Devlet gelirlerini süratle artırması son iki bu
çuk senelik çalışmalarımızın en müspet neticele-
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i inden birini teşkil etmiştir ki, bunu bütçeleri
mizin bugünkü yüksek seviyeye ulaşmasının baş
lıca sebebi olarak kabul etmek icabeder. 

Nihayet iş başına geldiğimiz günden beri 
ehemmiyet verdiğimiz mevzulardan biri de millî 
istihsalin şiddetle muhtaç bulunduğu kredi hac
mini artırmak olmuştur. 
._• Banka kredileri yakûnu 30 Haziran 1950 tari

hinde 1 milyar 564 milyon liradan ibaret iken 
son iki sene zarf nida büyük bir artışla 30 Ey-
lifti 1952 tarihinde 2 milyar 781; milyon liraya 
yükselmiş bulunmaktadır. Bu artış zirai kredi
ler sahasında çok daha azametli olmuştur. Filva
ki Mayıs 1950 sonunda 324 milyon liradan iba
ret olan zirai krediler halen 1 milyar 71 milyon 
%aya yükseltilmiş bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Zirai kredi hacminin bu suretle, 3 misline 
çıkarılmış olması, çiftçinin modern ziraat alet
leriyle cihazlanmasmı, yeni arazi açmasını ve 
<|aha fazla ekerek bol miktarda istihsalde bu
lunmasını temin suretiyle zirai istihsal saha
sında görülen süratli kalkınmanın en kuvvetli 
âmillerinden birini teşkil etmekedir. 
* Ticari krediler umumi ismi altında toplanan 

v,© girai kredilerle ipotek mukabili kredilev 
dışında kalan diğer banka kredileri de 30 Hazi
ran 1950 tarihinde 1 milyar 135 milyon liradan 
Eylül 1952 sonunda 1 milyar 765 milyon liraya 
ylkselmek suretiyle 630 milyon liralık bir artış 
kaydetmiştir. Bu artışın da büyük kısmı sinai 
yatırım ve işletme kredleriyle ihracat kredileri
ne sarfedilmiş bulunmaktadır. 
^ Bu cümleden olmak üzere Sınai Kalkınma 

Bankasının sınai tesislere sermaye yatırımları 
için açtığı 85,5 milyon liralık krediler, kredi alan 
müteşebbislerin kendi kaynaklarından temin et
tikleri 108,5 milyon lira ile birlikte 194 milyon 
liralık yeni sermaye yatıranlarını mucip olmuş 
bulunmaktadır. Yalnız bu yatırımların memleke
tin sınai istihsalinde her sene 270 milyon lirayı 
nvütecaviz munzam bir istihsal hacmi yaratacağı 
hesap edilmektedir. 

Vatandaş gelirlerindeki süratli artışın bir kıs
mının mevduat şeklinde bankalara akması ve bu 
mevduatın banka kredilerindeki inkişafın en mü
him kaynaklarından birini teşkil etmesi gayet ta
biîdir. Nitekim Haziran 1950 sonunda 1 milyar 
83 milyon liradan ibaret bulunan mevduat hac
mi, büyük bir süratle artarak 30 Eylül 1952 ta-
nhinde 1 milyar 801 milyon liraya yükselmiş 
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ı bulunmaktadır. Bu suretle son iki sene içinde 
i mevduat hacmmda görülen artış 718 milyon li

radır. 
Devlet gelir ve giderlerinde sermaye yatırım 

hacmmda, memleketin umumi istihsal ve millî ge
lir seviyesinde ithalâtta ve ihracatta kredi ve 
mevduat hacmında kaydolunan bu süratli inki
şaf, zamanında ve yerinde alınan isabetli tedbir
ler sayesinde ne enflâsyoncu ve ne de deflasyon
cu temayüllerin harekete geçmesine meydan ver
meden başarılmış dünyada enflâsyonist. tesirler 
gereği gibi hüküm sürmekte ve bu balamdan mev
zu ayrıca büyük bir ehemmiyet ve nezaket arzet-
mekte olmasına ve memleketimizde bu derecede 
geniş yatırımlar yapılmış bulunmasına rağmen 
fiyat dalgalanmaları asgari seviyede tutulmak 
suretiyle istikrar temin olunmuştur. 

Bir taraftan iktisadi kalkınma, umumi istih
sal ve iş hacmmda görülen inkişafla müterafik 
olarak geniş halk kitlelerinin umumi gelir ve ha
yat seviyelerinde kaydedilen yükselmelerin ve 
sermaye yatırımlarının talep hacmim artırması; 
diğer taraftan Kore Harbi ile birlikte dünya 
mikyasında kaydedilen ve birçok memleketlerde 
% 50 ye yaklaşan fiyat yükselmelerinin Türkiye'
de az çok inikas etmesi gayet tabiî iken toptan 
eşya fiyatlarındaki diğer memleketlere nazaran 
görülen istikrarı, Hükümetçe tafcibedilen iktisadi 
ve malî politikanın isabetine bir delil olarak kay
detmek icabeder. 

Umumi fiyat endekslerimizin 1950 den bu ya
na arzettiği istikrara rağmen, Merkez Bankası 
emisyon hacminin yükselmekte devam etmesinin 
zaman zaman tenkidlere hedef tutulduğu ve Hü
kümetin âdeta enflâsyoncu bir politika takibet-
mekte olduğu şeklinde halk efkârına aksettiril
mek istendiği nazarı dikkati çekmektedir. Defatle 
ifade olunduğu veçhile; Hükümetiniz enflâsyon
ca bir politika takibi şöyle dursun enflâyoncu 
tesirlere meydan vermemeyi vazifelerinin başın
da addetmektedir. Hazine ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerince 1950 senesine kadar geniş mik
yasta kullanılmış olan Merkez Bankası avansla
rına son verilmiş, eski yıllardan müdevver Ha
zine kefaletini haiz bonolar tutarının konsolide 
edilerek yıllık taksitler halinde ödenmesine ka
rar verilmesi, bu hususta aldığımız tedbirler 
cümlesindendir. 

Enflâsyonu önlemekte en müspet ve mües
sir yolun memleketin muattal duran iktisadi kay 

• 
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naklarmın harekete geçirilmesi, istihsal ve iş 
hacminin artırılması ve binnetice piyasaya mal 
ve hizmet arzının çoğalması şeklinde yapıcı 
tedbirler olduğuna kaniiz. Yoksa bâzılarının 
zannettiği şekilde sadece Merkez Bankası emis
yonlarını muayyen limitler içinde tesbit etmeye 
uğraşmak maksadı teminden çok uzaktır. Ancak 
düşük bir istihsal ve iktisadi faaliyet hacminin 
tehdîtkâr havası içinde gelişme ümitlerini kay
betmiş cemiyetlerin marazi bünyeleri münhası
ran emisyon hacminin daraltılmasından şifa 
bekliyebilir. 

Huzurunuzda rakamlarla izah ettiğim veçhi
le istihsal ve iş hacmi süratle artan, yeni yeni 
iktisadi kaynakları işletmeye açılan, münakale 
şebekesi tevsi olunan, mübadele hacmi, piyasaya 
mal ve hizmet arzı büyük hamlelerle genişle
mekte bulunan memleketimizde tedavül vasıta
sı ihtiyacının da bununla muvazi bir şekilde 
artması keyfiyetini bir bedahet olarak kabul et
mek lâzımdır. 

Merkez Bankasının haftalık vaziyet cetvel
lerine nazaran 1951 senesi sonunda 1 milyar 
146,5 milyon lira olan emisyon hacminin 1952 
sonunda 1 milyar 251 milyon liraya yükselerek 
bir sene içinde 103,5 milyon liralık bir artış 
kaydettiğini görmekteyiz. Fakat bu artışa mu
kabil aynı tarihler arasında Merkez Bankası
nın ticari senetler portföyünde 85, zirai senet
ler portföyünda 87, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
aldığı kısa vadeli kredilerde de 190 milyon lira 
olmak üzere ceman 362 milyon liralık bir te-
zayüt vukua geldiğini göreceğiz. 

Bu portföy ve kredilerdeki tezaüyt ise, yu
karda arzettiğim gelişme neticesinde artan is
tihsalin tabiî icaplarından başka bir şey değil
dir. 

Bu icaplara ayak uydurulmaması, yani teda
vül vasıtası ihtiyacının tezayüdüne mukabil pa
ra hacminin sabit tutulması, mahzurları enf
lâsyondan az olmıyan birtakım şartların tahas-
suluna sebep oknak suretiyle memleketin ikti
sadi kalkınması aleyhine çok ağır neticeler ve
rebilir. 

Hükümet, enftâsyoncu âmiller kadar bu nevi 
deflasyoncu tesirlerle de mücadele vazife ve 
mesuliyetini müdrik olarak çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin son iki buçuk sene zarfında 
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iktisadi ve mâlî sahada mazhâr öldüğü gelişmeler 
hakkında verdiğimiz bu izahatı mûtaakıp, dün
yanın geçen yıla ait iktisadi gidişi üzerinde kı
saca tevakkuf ettikten sonra tediye muvazenesi 
durumumuza temas etmek istiyorum. 

1951 senesinin ilk aylarında, umumi istihsa
lin kuvvetli artiş temposunu muhafaza ettiği, 
buna mukabil topyekûn talebin de bariz enflâs-
yoneu tazyikler yaratacak bir seviyede seyret
mekte bulunduğu Yüksek Heyetinizin malûmu
dur. 

Aneak 1951 yılı ortalarından itibaren bu şart
larda o-aslı bir değişmeye şahit olmaktayız. Bu 
yeni safhada Garbî Avrupa memleketleriöde ve 
Amerika'da toptan eşya fiyatlarında tedrici bir 
sukut görülmeye ve umumi sınai istihsal temposu 
azalmaya başlamış ve 1952 sorifeaharinda İ95İ yılı 
bidaye'-indeki şartların makusu sayılâbiîeeek ola» 
bîr vaziyet meydana gelmiştir. Filhakika bu dev
rede fiyatlar ve umumi istihsal grafiği, Köre 
Harbine takaddüm eden seviyenin bir hayli fev-
kmda olmakla beraber 1951 yılının ilk aylarına 
nazaran umumi bir tenezzül göstermiş mecmuu 
istihsal île topyekûn taleb arasında âdeta bir 
tevazün meydana gelmiştir. Toptan eşya fiyat
larında yer yer azalmalar olmuş Garbı Ayrupa-
nm birçok memleketlerinde işjsiz sayısı Kore Har
bine takaddüm eden devredeki işsizlik rakamlarını 
geride bırakmıştır. Neticede birçok memleket
lerde onflâsyoncu tazyiklerle mücadele meselesi 
hâd j i r dâva olmaktan çıkmıştır. Bu şartlara 
muvazi olarak hammadde talepleri de eski hızını 
kaybetmiş, bu çeşît maddelerin fiyatlarındaki 
azalmalarla' nViiterafik olarak, ticari hadleri ham
madde müstahsili memleketlerin aleyhine dön
müştür. Diğer taraftan dolar açıkları meselesi, 
yeniden zor bir dâva haline gelmiş, birçok Gârb-î 
Avrupa memleketlerinin altın ve döviz mevcut
larında azalmalar görülmüştür. 

Mamafih son aylar "zarfında umumi istihsalin 
artış temayülleri gösterdiği, işsizlik rakamlarının 
düştüğü ve toptan eşya fiyatlarında bir durak
lama meydana geldiği görülmektedir, önümüz
deki sene içinde Amerikan ekonomisinin ve Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümetinin takip ede
ceği iktisadi politikanın göstereceği temayüllerin, 
Avrupa memleketlerinin istihsal ve fiyat hare
ketleri ve dış tediye im kânları ürerinde Myftk 
ölçüde müessir olacağı şüphesizdir. 

Bu arada tediye muvazenesi zorluklarının bir-
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çok memleketler için halle muhtaç bir dâva olmak 
vasfını muhafaza edeceğini söylemekte de hata 
yoktur. 

Memleketimizin tediye muvazenesi durumuna 
gelince : 

Yüksek Heyetinizce de bilindiği gibi, 1950 se
nesine kadar takip edilen iktisadi ve malî politi
ka yüzünden istihsalimiz ve ihracatımız bir türlü 
gelişememiş ve binnetice ticaret ve tediye muva
zenemiz senelerden beri devamlı açıklar veregel-
miştir. İkinci Dünya Harbi sırasında ithalât im
kânlarının ortadan kalkması sebebiyle tediye mu
vazenesinde kaydedilen fazlalıklar tamamen arızi 
mahiyette olup bu sırada biriktirilen altınlar, 
memleketin harb başında mevcut istihsal ve mü
nakale tesislerinin yenilenmemesi memlekette 
mevcut istihsal sermayesinin harcanması pahasına 
temin edilebilmiştir. Buna mukabil 1945 ve 1946 
dan sonra dünya piyasalarının açılması üzerine, 
döviz açıklarının süratle kabarması ve altın mev
cutlarının erimeye başlaması bu husustaki izah
larımızı teyit etmektedir. 

Nitekim 1946 senesi sonundan 1950 Temmu
zuna kadar geçen 3,5 sene zarfında altın ve dö
viz kaybımız 519 milyon lirayı bulmuştu. Bu dev
re içinde kullanılan dış yardımlar ve borçlan
malar da hesaba katıldığı takdirde, mezkûr se
nelerdeki tediye muvazenesi açıklarının ve 
döviz kayıplarının vüsat derecesi bütün ehem-
miyetiyle ortaya çıkar. 

Bir memleketin dış tediy elerindeki acıkan a 
bertaraf edilebilmesi, ya tahditçi tedbirlerle 
ithalâtın kısalması veya yapıcı ve inkişaf ettiri
ci bir zihniyetle istihsal ve ihracat hacminin 
artırılması suretiyle temin edilebilir. Memleke
timizde 1930 dan itibaren sıkı bir surette tat
bik edilmiş olan ithalâtı tahdit ve kontenjan sis
teminin ekonomimiz üzerindeki menfi tesirlerini 
huzurunuzda tekrarlamak istemiyorum. 1950 se
nesinden sonra Hükümetimizin takip ve tatbik 
ettiği iktisadi politika ise umumi istihsal ve iş 
hacminin yükseltmek ve binnetice ihracatı artır
mak suretiyle ileri bir istihsal ve gelir seviye
sinde memleketin umumi menfaatlerine en uy
gun bir muvazene tesisi istikametine teveccüh 
etmektedir. 

Ancak, memleketin istihsal ve ihracat hacmi
ni artırmanın türlü istihsal kollarına geniş mik
yasta sermaye yatırımlarına mütevakkıf bulun
duğu hepinizin malûmu olan bir keyfiyettir. 
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Yaptığımız ve daha da yapmak mecvuriyet 

ve mevkiinde bulunduğumuz sermaye yatırraıla-
rıriın büyük bir kısmı, yabancı memleketlerden 
mühim miktarda makine ve tesisat ithalini za
ruri kılmaktadır. 

Son iki buçuk seneden beri hem memleketin 
umumi istihsal ve refah seviyesini yükseltmek 
hem de ihracatı teşvik etmek üzere giriştiğimiz 
geniş sermaye yatırımlarının ve iktisadi cihaz-
lanma gayretlerinin ithalâtımızı artırmış olma
sını tabii karşılamak lâzımdır. Bununla bera
ber ithalâttaki bu artışa mukabil ihracatımı
zın son sene içinde mühim terakkiler kaydeyle-
diğini de bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Nite
kim 1953 Bütçe gerekçesinde teferruatlı rakam
larla arzolund^uğu gibi, Temmuz 1949 dan Hazi
ran 1950 sonuna kadar geçen bir senelik devre 
zarfında ithalât giderlerimiz 849 milyon liradan 
Temmuz 1951 Haziran 1952 devresinde 1 mil
yar 137 milyon liraya yükselerek 288 milyon 
liralık bir artış; keydettiği halde ihracat gelir
lerimiz aynı devrelerde 503 milyon liradan 871 
milyon liraya yükselmek suretiyle 368,5 milyon 
liralık bir artış göstermiştir. Bu suretle iki sene 
içinde ithalât giderlerindeki artış nispetinin 
% 34 olmasına mukabil ihracat gelirlerindeki 
artış nispeti % 73,3 tür. 

1952 Temmuzundan itibaren geçen yedi ay 
zarfındaki ithalât giderlerimiz 701,8 milyon lira, 
gelirlerimiz de 588,4 milyon liradır. Geçen se
nenin aynı devresinde ise ithalât giderlerimiz 
692,5 milyon lira, ihracat gelirlerimiz 511,4 
milyon lira idi. Eski senelerde ihracatımızın 
Ekimde başlıyarak en çok Şubat sonlarına ka
dar devam eden 4 - 5 aylık bir devreye inhisar 
etmesine mukabil şimdi ihraç mallarımızın is
tihsalinde temin edilen büyük artış sayesinde 
ihracat faaliyetinin bütün bir seneye şâmil ola
cak şekilde yapıldığını burada memnuniyet ve
rici bir vakıa olarak kaydetmek lâzımdır. 

Diğer taraftan, 1950 ve daha evvelki sene
lerde başta tütün, üzüm, incir, fındık olmak 
üzere ufak miktarda birtakım yan lüks ve sürü
mü güç maddelerden terekküp etmekte olan ih
racatımızda geçen seneden itibaren hububat, pa
muk, alelûmum maddeler ve stratejik madenler 
gibi asli maddeler mühim miktarlarla ön plânı 
işgal etmiye başlamıştır.Memleket ekonomisinin 
istikrar ve salâbetini artırması itibariyle çok 
mühim bir vakıa olarak kaydedilmesi icabeden 

— 307 



B": 44 16. 
W bünye tebeddülüne burada ehemmiyetle işa
ret etırie ;̂ isterim. 

Keza son senelerde ithalâtımızda da bariz bir 
bünye değişikliği temin edilmiştir. 1950 den ön
ceki yıllarda, ithalâtımızın büyük kısmı cari is
tihlâk maddelerinden terekküp etmekte iken ha
len liberasyon sisteminin en geniş bir şekilde tat
bik mevkiinde olmasına rağmen makine ve tesisat 
malzemesi ile sanayi iptidai maddesi gibi yatı
rım ve istihsal malları ithalâtımıza hâkim mev
kie geçmiş bulunmaktadır. Son senelerdeki itha
lât artışının en mühim sebebi de yatırım ve istih
sal malları ithalatındaki süratle inkişafıdır. 

1950 den bu yana memlekette traktör ve diğer 
zirai istihsal makineleri miktarı 10 misline yakın 
bir artış kaydetmiş çiftçimizin büyük bir kısmı 
istihsalinde karasaban ve kağnı yerine modern 
airaat aletlerini ikame edebilmiş, maden ihraç 
tesisleri kurulmuş, liman, yol, sulama tesisleri, 
enerji santralleri ve fabrikalar yapılabilmiş ise 
ve yapılmakta devam ediliyorsa şüphesiz ki, bü
tün bunlar mkaine ve tesisat ithalâtı ve her türlü 
diş tediyeleri temin edebilmek sayesinde müm
kün olmaktadır. Bütün bu makine, tesisat ve na
kil vasıtalarının ihtiyaç gösterdiği akar yakıt, 
yedek parça ve iptidai madde ithalâtının da art
masını gayet tabiî karşılamak lâzımdır. Bir mi
sal olmak üzere yakın yıllarda yetmiş milyon 
lira civarında olan akar yakıt ithalâtının halen 
170 milyon liraya yükseldiğine işaret etmek kâ
fidir. 

ihracatımızın kısa zamanda eriştiği bugünkü 
ileri seviye ve ithalâtımızın arzettiği duruma 
rağmen, tediye muvazenesindeki açıkları ele ala
rak yapılan tenkitlere karşı ithalâtı tahdit et
mek suretiyle dış gelirlerimizle giderlerimiz ara
sında sun'i bir muvazene tesisinin gayet kolay 
olduğunu ve hattâ bunun, geçmişte yapıldığın
dan daha suhuletle tahakkuk ettirilebileceğini 
Höylemek mümkündür. 

Ancak böyle bir tahditçi politika ile temin 
edilecek muvazenenin. memleketin hakiki menfa
atleri bakımından isabetli olup olmıyacağı üze
rinde dikkatle durmak icabeder. Eğer böyle 
bir tahdit, şiddetle muhtaç bulunduğumuz ikti
sadi kalkınmamızın tahakkuk ettirilmesi için za
ruri olan makine, tesisat, yedek parça ve istihsal 
malları ithalâtını azaltacak ve sermaye yatıran
larını daraltacak mahiyette ise bu yoldan elde 
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edilecek bir muvazenenin memleket aleyhine temin 
olunmuş ve neticeleri itibariyle çok pahalıya 
maledilmiş bir muvazene olacağını bilmek lâzım
dır. 

Hükümetiniz, eski yıllardaki acı tecrübeleri 
tekrar etmek suretiyle düşük bir gelir seviyesin
de, iptidai istihsal vasıtalariyle kısır bir ekono
mik bünye içinde ulaşılmış böyle bir tediye mu
vazenesinin memleket için sadece zararlı neticeler 
tevlit etmekten başka bir şey sağlamıyaeağına 
kaanidir. Bilâkis milletçe sarfedileçek gayretler 
sayesinde ileri bir istihsal kudretine dayanan 
yüksek seviyeli bir tediye muvazenesi, Hükümet
leri zaman zaman ağır tenkidlere muhatap kılsa 
dahi memleketin iktisadi istikbalini teminat al
tına alan müspet ve muvaffakiyetli bir muvazene 
olacaktır. (Alkışlar) (Bravo) 

Takibettiğimiz iktisadi kalkınma politikası
nın bizi süratle bu hedefe doğru götürdüğü, 1952 
senesinde ihracat gelirlerimizdeki devamlı artış
la da sabittir. 

Memleketin iktisadi cihazlan masının temini ve 
kalkınmamızın sekteye uğratılmaması, bilâkis teş
vik ve takviyesi için lüzumlu maddelerin ithalâ
tına devam etmek kararındayız. Ancak bu saye
de artacak plan ihracat gelirlerimizin yakın bir 
âtide dış sarfiyatımızı kanşılıyacak bir seviyeye 
ulaşacağından eminiz. 

Tediye muvazenesi ve döviz açıklan mevzuun
daki izahatımı bitirmeden önce son aylar zarfın
daki gelişmeler hakkında da kısaca malûmat arz-
etmeyi faydalı bulmaktayım. 

Geçen ilkbahar ve yaz aylarında Avrupa Te
diye Birliği Anlaşmasının sona ereceği, liberas
yon sisteminde tadilât yapılacağı ve ithalâtın 
tahdit olunacağı yolunda çıkarılan şayiaların top
lu ve misli görülmemiş bir nispette büyük sipa
rişleri tahrik etmek suretiyle tediye muvazene
mizde birtakım arızi açıkların tekevvününe ve 
Merkez Bankasının dışarıdan kısa vadeli borçlan
malarda bulunmasına sebebiyet verdiği malûmu
nuzdur. 

Mezkûr borçlanmalar vesile ittihaz edilerek 
ve Merkez Bankasının haftalık vaziyet cetvelle-
rindeki döviz taahhütleri yekûnundan hareketle 
bâzı tefsirler ve neşriyata tevessül olunmuştu. 
Bu yekûna Avrupa Tediye Birliği Anlaşması ile 
kabul edilen Kota Kredisi ve Milletlerarası Para. 
Fonundan Türk lirası mukabilinde alman dolar 
kredisi g'ibi henüz vâdeleri dahi tesbit edilmemiş, 

— 308 -



B : 44 16.2 
birtakım Milletlerarası Anlaşmaların tatbikatı 
ile ilgili ve tamamen hususi birer bünyeye sahip 
bulunan kredilerle Almanya'ya satılan hububa
tın peşin tahsil edilmiş satış bedelleri de dâhil 
edilmek suretiyle yapılan mukayeseler bu muka
yeseyi yapanları yanlış neticelere götürmüştür. 

Mevzuubahis kalemler nazara alınmaksızın çı
karılacak bir hesap, hakiki durumun tamamen 
farklı olduğunu, kısa vadeli borçlar yekûnunun 
ancak 61 milyon 772 bin dolardan ibaret bulun
duğunu ve halen Merkez Bankasının serbest dolar 
mevcudunun 5 milyon doları geçtiğini göstere
cektir. 

Son iki ay içinde ihracattan mütevellit dö
viz rantrelerimizin süratle artması sayesinde, 
normal ithalât tahsisleri karşılandıktan sonra 
Avrupa Tediye Birliği ile olan hesaplarımızda 
33 milyon 732 bin dolar fazlalık kaydedilmiş ve 
gene aynı müddet içinde biriktirilen serbest do
larlarla birlikte ceman 42 milyon 568 bin do
larlık yani 119 milyon liralık döviz borcu öden
miştir. 

Halen mevcut 61 milyon 772 bin dolarlık kı
sa vadeli borçlardan 30 Haziran 1953 tarihin
de sona erecek olan dış ticaret devresine ait kıs
mı teşkil eden 36 milyon 560 bin doların da vâ
delerinde tamamen ödeneceklerinden emin bu
lunmaktayız. 

Altınlarımızın azalmakta olduğu ve paramı
zın ihtiyatlarından mahrum bırakıldığı yolunda 
zaman zaman ileri sürülmüş bulunan iddia ve 
tenkidlerin istihsal ve ihracat kudretimizdeki 
süratli inkişafları nazara almadan verilmiş ha
talı ve acele hükümlerin mahsulü olduğu bu su
retle ve bir kere daha anlaşılmış bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi mâruzâtımın ikinci kısmı olan 1952 

Bütçesinin tatbikatı hakkındaki izahlarına ge
çiyorum. 

1952 Bütçesinde gelirlerimizin 1 551 455 000 
lira olarak tahmin edilmiş bulunduğu yüksek ma
lûmunuzdur. Diğer taraftan Bütçe yılının daha 
ilk aylarında iktisadi sahadaki inkişafın gelirle
rimiz üzerinde artırıcı tesirleri müşahede olu
narak gelir tahminleri 80 milyon lira artırılmış 
ve bu sayede sene başında derpiş olunan hizmet
lerden başka daha bir kısım işlerin ifasına im
kân hazırlanmıştır. 
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Böylece 1 631 455 000 liraya baliğ olan 195Ö 

gelir tahminlerinden, malî yılın 11 nci ayı sonu
na kadar 1 523 632 742 lira tahsilat yapılmıştır. 
Buna göre mezkûr 11 ayluk devre zarfında ge
çen yıla nazaran 286 979 299 lira fazla gşlir 
sağlanmış bulunuyor. Geçen yıl aylık tahsilat 
vasatisi sene sonu itibariyle 112 750.000 lira ol
duğu halde bu sene aylık tahsilatımız Temmuz 
aymda olduğu gibi 160 milyon liraya kadar 
yükselmiş ve 11 aylık tahsilata nazaran aylık 
vasati 139 milyon liraya baliğ olmuştur, 

Malî yılın bitmesine çok az bir zaman kal
mıştır. 11 nci ay sonuna kadar sene başı inisi-
yal tahminleri ile sene içinde kabul buyurduğu
nuz 80 milyon liralık ek gelir tahminleri yekû
nunun % 93.37 si tahsil edilmiş bulunuyor. Ay
lık vasati tahsilat rakamlarının arzettiği seyir 
muvacehesinde geri kalan 108 milyon liranın 
içinde bulunduğumuz ay sonuna kadar takriben 
30 milyon lira fazlasiyle tahsil edileceği anla
şılmış bulunmaktadır. Bu suretle gelir tah
minlerimizin ne büyük bir isabet, dikkat ve ih
tiyatla yapılmış olduğu hakikati ortaya eıfkmak-
tadır. 

Gelirlerimizdeki inkişafın sebep ve Amille 
rini 'iktisadi sahada aramak tabiîdir. 

Ancak vatandaşların ve mükelleflerin ver
gi tatbikatı karşısında gösterdikleri anlayışın da 
bu günkü neticelerin alınmasında mühim tesiri 
olduğunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 
Memleketimizde iktisadi kalkınma devam eder, 
istihsal, istihlâk, münakale ve bilcümle ekono
mik faaliyetler alabildiğine genişler, nüfus ar
tar ve hayat standardı yükselirken devlet gelir
lerinin sabit kalmasını veya gerilemesini dü
şünmenin bahis mevzuu olamıyacağı tabiîdir. 

Heyeti umumiyesiyle 1951 de olduğu gibi 
1952 Bütçesi gelirlerinin tahakkuk etmesi w 
böylece gelir membalarımızın beklenilen randı
manı sağlamış bulunmaları gelecek yıllar için 
beklediğimiz ümit ve itimadın bir delili olarak 
kabul edilmek lâzımdır. 

Yüksek Malûmunuz bulunduğu veçhile 1952 
yılı Devlet Bütçemiz için kabul buyurduğunuz 
tahsisat yekûnu 1 375 741 765 lirası cari mas
raflara ; 375 183 636 lirası da yatırımlara ait ol
mak üzere 1 750 925 401 liraya baliğ olmakta; 
buna mukabil gelirler 1 551 455 000 lira olarak 
hesap edilmiş, gelir ve gider tahminlerine göre de 
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bütçe açığı 199 470 401 lira olarak tesbit edil
miş bulunmakta idi. 

Sona ermek üzere olan 1952 Malî yılı içinde 
bugüne kadar yapılan kanuni aktarmaların ye
kûnu 20 385 679 lira, alman ek ödenekler yekû
nu 80 milyon lira ve iptal olunan ödenekler ye
kûnu da 900 bin liradır. 

Burada «ek ödenek» olarak adlandırdığımız 
80 000 000 lira üzerinde bir nebze durarak bu
nun ne mânada bir munzam tahsisat olduğunu 
tahlil etmek isterim. 

Bu tahsisat her hangi bir tertipteki paranın 
noksanlığından masraf tahminlerinin veya tah
sisat taleplerinin hataen ihtiyacın dununda ya
pılmasından veyahut da bütçe açığını az göster
mek maksadı ile ihmal edilmiş bir tahsisattan 
tevellüt etmemekte, bilâkis, gelirlerimizin 1952 
yılı içinde gösterdiği müsait inkişaf seyri mu
vacehesinde memleketin ekonomik ve sosyal 
hayatı ile ilgili mühim dâvaları 1953 Bütçe
sine kadar bekletmemek maksadiyle alınmış bîr 
tahsisattan ibaret bulunmaktadır. (Bravo) Böy
lece bu hayati dâvaların hallinde inşaat ve iş 
mevsimini kaçırmamış, kalkınma yolundaki mesa
feyi bir yıl daha kısaltmış bulunduk. Mevzu-
ubahis 80 milyon liralık meblâğın hakiki mâ
nada ek ödenek addedilebilecek olan 1 100 000 
lirası hariç 78 900 000 lirasının tahsis yerleri 
gözden geçirildiği takdirde, durumun yukarda-
ki izahlarımızı tamamiyle teyit eder mahiyette 
olduğu görülecektir. Filhakika bu tahsisatın 
(4 843 000) lirası göçmen evleri inşaatına, 
1 500 000 lirası iskele ve barınaklar yapımına, 
(2 000 000) lirası küçük su işlerine 1 596 750 li
rası yapı işlerine, 2 000 000 lirası Millî Eğitim 
hizmetlerine; 8 900 000 lirası sağlık ve verem 
savaşı hizmetlerine, 10 500 000 lirası köylerde hal
kın yapacağı su işlerine yardıma ve 45 936 518 li
rası da il ve köy yolları ile karayolları inşaatı
na tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bu izahattan anlaşılacağı üzere, yıl içinde 
alınan ek ödenek 1 100 000 liradan ibaret bu
lunmakta, bu miktara aynı yıl içinde yapılan 
kanuni aktarmalar yekûnu olan 20 385 679 lira 
ilâve olunduğu takdirde 21 485 679 liralık bir 
meblâğa vâsıl olunmaktadır ki, bunun bütçe mas
rafları yekûnuna nispeti sadece % 1,22 tutmak
tadır 

Buna ilâveten 1951 yılında yapılan aktarma
larla ek ödeneklerin umumi bütçe yekûnuna nis-
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petinin ancak % 1,15 ten ibaret kaldığı düşü
nülür ve buna mukabil iktidarımızdan önceki 
son yıllarda bu nispetin % 20 yi aştığı, hatırla
nacak olursa Hükümetimizin diğer tahminle-
rindeki isabet, samimiyet ve bütçenin tatbika
tında gösterildiği dikkat ve titizlik daha sarih 
bir şekilde anlaşılır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1952 yılı Bütçe açığının 199,4 milyon liradan 

ibaret bulunduğu malûmunuzdur. 12 aya yakla
şan bütçe tatbikatı, bu açığın iç istikraza baş 
vurmadan, Avrupa Tediye Birliği kredi karşı
lığı Türk liiralan, Amerikan Yardımı ve bütçe 
fazlalariyle kapatılması imkânını temin etmiş 
bulunmaktadır. (Bravo). 

Maliyemizin kısa bir zamanda pek bariz ne
ticeler elde etmeye muvaffak olduğu konular
dan biri de Hazine muamelelerimizin esaslı bir 
düzene kavuşturulmasıdır. 

Hazine muameleleri dediğimiz mevzulann 
mihverim tedavüldeki para miktarı ile doğru
dan doğruya alâkalı olan kısa vadeli Merkez 
Bankası avansları teşkil etmektedir. Bu avans
lar, bilindiği gibi bütçe yılı içinde beliren ve 
bütçe denk ise yıl sonuna doğru kapatılması 
gereken avanslardır. Maliyenin, kanuni salâ
hiyetlere müsteniden aldığı bu avanslar, Dev
let tediyelerinin Devlet gelirleriyle tevazününü 
temin ettikleri ve yıl sonuna kadar ödendikleri 
için lüzumlu ve meşrudurlar. 

Ancak, yıl bütçeleri sarih veya gizli açık
larla tanzim edilirse, gelir tahsilatı sürat ve 
elastikiyetten mahrum bulunursa ve nihayet, 
Hazine teşkilâtı yaptığı mühim işin mahiyet 
ve neticelerini gayrimüdrik, gevşek ve günlük 
ihtiyaçlara göre hareketi itiyat edinmiş ise, bu 
avanslar, gittikçe büyür, itfa ümitleri o nispet
te uzaklaşır, tedavül hacmi ve para değeri ek
seriya bu ihtiyaçların seyrine bağlı kalır. 

Bu itibarladır M, millî paralara, değeri ve 
gidişi hakkında fikir edinilmek için müracaat * 
edilen endislerden en mühimini, emisyon ban
kalarının Hazineye yaptığı tra ^mahiyetteki 
avasların miktarı teşkil eder. Bu aranslann 
hadleri geniş ölçülerle tesbit edilmiş, bu ölçü
ler sonuna kadar kollanılmış ve vakit, vakit 
plâfon artırılmalarına müracaat edilmiş midir? 
Millî paraların selâmeti hakkında varılan hü
kümler her yerde ve her zaman bu suallere ve
rilecek cevaplarla pek yakından «İthalidir. De-
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mokcat iktidarın tedaıHl, millî tasarruf ve mil
lî ekonomi bakımından bu derece ehemmiyetli 
olan bir mevzuu ön plâna alarak tanzime çalış
masının sebebini böylece tebarüz ettirdikten 
sonra elde ettiğimiz neticeleri huzurunuzda ra
kamlarla arzetmek isterim. 

Merkez Bankasının Devlet sektörüne verdi
ği avanslar tiç şekilde alınmış olduğundan, mâ
ruzâtımı bu sıraya göre yapacağım. 

1. Hazine ihtiyaçları için verilen avanslar: 
Bu paralar, Merkez Bankası Kanunu ile 

Bütçe kanunları gereğince açılan iki avanstan 
ibarettir ki binisinin limiti 152, diğerinin ise 25 
milyon liradır. 

İktidarımızın iş başına geldiği tarihte bu 
avansların birincisinden (116) milyon, ikinci
sinden de 17,5 milyon lirası kullanılmış, başka 
bir tâbirle Merkez Bankasından ceman 133,5 
milyon lira borç alınmış bulunuyordu. 

2. Merkez Bankası tarafından reeskonta 
kabul edilen Devlet Demiryolları ve Tekel bo
noları : Bu bonolar, Yüksek Heyetinizce de bi
lindiği veçhile mezkûr idarelerce işletme ihti
yaçları için çıkarılan ve mütaakrp yıl bütçele
rine konulan ödeneklerle itfa edilmesi iktiza 
eden bonolardır. Ancak Hazinenin biraz evvel 
temas ettiğim günlük ihtiyaç tesiri altında iti
yat edindiği Merkez Bankası avanslarım daima 
müheyya bulundurmak usulüne göre bunlar da, 
Hazine kaynakları arasına ithal edilmiş ve uzun 
yıllar kullanıldıktan sonra iktidarı devraldığı
mız tarihlerde itfa edilmiş bulunuyordu. 

Ancak bu bonoların yerine Hazine ihtiyaç
larında kullanılmaktan ziyade tedavül hacmm-
da azaltıcı bir vazife görmek üzere ihdas edil
diği bilinen plasman bonoları ihracına geniş öl
çüde yer verilmiş ve miktarları iktidarımıza 80 
milyon lira olarak devredilmişti. Daha sarih 
bir ifade ile bir grup borç ödenmiş, buna mu
kabil faizi daha yüksek olan diğer bir grup he
men, hemen aynı miktarda artırılmış bulunu
yordu. 

3. Üçüncü grupu, İktisadi Devlet Teşek
külleri ile diğer resmî müesseselerin Hazine ke
faletine müsteniden ihraç ederek Merkez Ban
kasının reeskontuna arzettikleri bonolar teşkil 
etmektedir. 

Ticari karakter taşıyan ofis bonoları hariç 
olmak üzere 1950 Mayıs sonunda bu yoldan ik
tidarımıza devredilen borç yekûnu 574 milyon 
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liraya baliğ oluyordu. Bu miktarın yanında 
aynı derecede mühim ve kaygı verici bir du
rum da, müesseselerimizin senelerce otomatik 
olarak işlemiş bir kefalet imzasdyle Merkez 
Bankasından kolayca para temin edebilme yo
lunda hâsıl ettikleri alışkanlıktan ve işlerini 
bu kefaleti haiz bonolara muhtaç olmaksızın 
düzenlemelerinin arzettiği müşkülâttan ilerd ge
liyordu. Bu mücmel izahattan sonra, yine ay
nı sıraya riayet ederek kısa bir zamanda Öde
meye muvaffak olduğumuz avanslara ve alman 

. tedbirlere geçebilirim. 
Birinci gruptan bize devredilen 133,5 mil

yon liralık borç, iş başına geldiğimiz günden 
30 Nisan 1952 tarihine kadar geçen kısa müd
det zarfında tamamen ödenmiştir. (Bravo ses
leri). 

Borç bakiyesi devretmediğine yukarda işaret 
ettiğim demiryolu ve tekel bonoları ise Hazine 
vasıtası olmaktan tamamen çıkarılmış ve plas
man bonolarından 30 milyon liralık, tasarruf 
bonolarından da 10 küsur milyon liralık borç 
ödenmiştir. Bu suretle, yalnız bu üç kanal
dan ödediğimiz borçların yekûnu 173 milyon li
rayı aşmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi hariç olmak üzere, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile diğer müessese
lerin Hazine kefaleti ile yapjtıkları devamlı borç
lanmalar da 1951 yılında durdurulmuş ve 1952 
yılında bir miktar azaltılarak konsolidasyon 
hazırlıklarına girişilmiştir. 

Bu rakamların maliyenizce iki sene gibi kı
sa bir devrede elde edilmiş olan neticeleri açık 
bir şekilde belirttiğine kani olarak bunlara bâ
zı mülâhazalarımızı da ilâve etmeden geçemiye-
ceğim. 

Görülüyor ki, Hazinenin bu sahadaki yetki
leri kısa vadeli avans, dokuz ay vadeli bono, 
Demiryolu, Tekel ve plasman bonoları gibi iste
nildiği şekilde kullanılmak üzere ihzar edilmiş 
ve her türlü kombinezona ve izah şekline mü
sait bir seri yetki halinde tertiplenmiş bulunu
yordu. 

Arzettiğimiz malûmat, bu sahanın her kısmı 
ayrı ayrı ele alınarak verilmiş olduğuna göre 
çalışmalarımızda borçlardan bâzılarını şimdi, 
diğerlerini ise ileride tasfiye etmek gibi bir tef
rik dahi yapılmamış olduğu sarahatle görülmek
tedir. 
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Yüksek hayatinizin dikkatine lâyik olan di- I 

ğer bir noktayı da arzetmek isterim. ( 

Hazine ihtiyaçları için kabul edilen kısa va
deli borçlanma yetkileri, eğer bu borçlar samimî 
olarak Hazine ihtiyaçlarında kullanılacaksa, 
bütçe İracîmlarına göre tesbit olunur. Açıkça 
ifade edebiliriz ki, devraldığımız yetkiler, bu 
ihtiyaçların çok fevkmda olarak hesaplanmış ve 
kullanılmıştır. Bütçe hacımları yurdun iktisa
di gelişmesiyle yıldan yıla yükselirken, Hükü
metimiz buna muvazi olarak avans yetkilerinin 
de çoğaltılması yoluna gitmek şöyle dursun, 
azaltılması esbabını sağlamış ve yakında yüksek 
huzurunuza getirilecek olan Merkez Bankası 
kanunu tasarısı ile eski iktidardan devraldığı 
yetki limitlerini nısfından aşağı indirmeyi tek
lif etmeyi kararlaştırmıştır. 

Bu mevzudâki sözlerime nihayet vermeden 
evvel konsolide borçlarımıza da kısaca temas et
mek isterim. 

Mazide tvasati olarak her iki seneye üç. tertip 
istikraz isabet ettiği halde iş başına geldiğimiz 
günden beri yalnız 60 milyon liralık bir iç istik
rah yapmakla iktifa edildiği malûmunuzdur. Ya
pılan bu istikraza mukabil, burada, borç Ödeme 
gayretlerimizin şümulü hakkında tam bir fikir 
verebilmek için şunu arzedeyim ki, iş başına 
geldiğimiz günden beri 133 milyon lira avans 
borcundan, 30 milyon lira plasman bonolarından, 
10 milyon lira tasarruf bonolarından ve 87 mil
yon lira da eski iç istikrazlar resülmalinden olmak 
üzere ceman 260 milyon liralık borç ödemiş olma
mıza karşılık bugüne kadar sadece 60 milyon 
liralık tek bir tertip iç borçlanma yapılmıştır. 
Binaenaleyh bütçelerimizin nazarî açıklarına mu
kabil iç borçlarımızda, net 200 milyon liralık bir 
itfa yapılmış olmasına ehemmiyetle dikkatinizi 
çekmek isterim. 

Bu tutumun Devlet tahvillerinin itibarını ne 
derece yükselttiği Muhterem Heyetiniz tarafın
dan daima takdirle müşahede ve tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Hükümetiniz, Türk Parasının ve Devlet iti
barinin mütemadiyen yükselmesi için büyük bir 
inanışla giriştiği bu mali politikada devam etmek 
azmindedir. Çünkü bu politika bize, iktisadi 
hamlelerimizden beklenilen muvaffakiyetleri Millî 
tasarrufumuzun gelişmesini ve şahsi teşebbüs 
fikrinin inkişafını temin edecektir. | 

Hükümetinizin bu sarsılmaz kanaatlerini ve i 
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bu kanaatlere dayanarak yürüttüğü tatbikatı 
böylece belirtmekle, paramızın kıymetinin düşü
rüleceği yolunda zaman zaman maksatlı olarak 
yapılmış olan neşriyata da icabeden cevabı ver
miş oluyorum. Bu vesile ile yüksek huzurunuz
da bir defa daha ve katiyetle belirtmek isterim 
ki, Türk Parasının değerinde bir değişiklik yapıl
ması asla bahis mevzuu değildir. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; 
1952 Bütçe tatbikatını böylece gelirler, mas

raflar ve bu münasebetle Hazine muameleleri ba
kımından kısaca gözden geçirdikten sonra şimdi 
de aynı yıl içinde yapılan malî ıslahat çalışmaları 
hakkında bir nebze malûmat arzetmek istiyorum. 

1952 malî yılında vergicilik sahasında yapı
lan ıslahatın ilk adımını Büyük Millet Meclisinin 
tasvibinden geçen Harçlar Kanunu teşkil etmiş
tir. Bu suretle eski ve dağınık harçlar mevzuatı 
mütecanis bir metin içinde toplanmış, gerekli ta
diller yapılmış, kanunun tatbik kabiliyeti ve bun
dan beklenilen verim sağlanmıştır. 

1952 yılı içinde gelirler sahasında beş büyük 
kanun tadil tasarısı hazırlanarak Büyük Millet 
Meclisine sunulmuştur. 

İlgililerin fikir ve mütalâalarından da isti
fade olunmak suretiyle hazırlanan yeni Muamele 
Vergisi Kanunu tasarısı ile bu vergiye müte
veccih şikâyetlerin izalesi, vergi nispetlerinin ten
zile tâbi tutulması, zaruri ihtiyaç maddelerine 
müteallik nispetlerin ehemmiyetli surette hafif
letilmesi derpiş olunmaktadır. 

Böylece vasıtalı vergilerimizin siklet merke
zini teşkil eden muamele vergisi sahasında geniş 
bir ferahlık hasıl olacaktır. 

Gelir ve Kuramlar Vergisi kanunlarının 
ve bunlarla çok yakından ilgisi bulunan Vergi 
Usul Kanununun ıslah ve ikmali suretiyle va
tandaşların kazanç ve iratlariyle mütenasip bir 
vergi ödemelerini ve bu sayede bütün mükellef
lerin en az geçim indirimi hadleri dahilindeki 
kazançlarını tamamen vergi dışı bırakmayı is
tihdaf eden tadil tasarıları da Yüksek Meclisi
nizin komisyonlarında tetkik edilmektedir. 

Kamu Alacakları kanunu tasarısı, Devlet ala
caklarının emniyetle ve zamanında tahsilini sağ
lamakta, vergi borcu için hapsen tazyik usulünü 
kaldırmakta ve mükellefler lehine birçok kolay
lıkları derpiş etmektedir. 

Yüksek Heyetinizin direktif ve temennilerine 
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uygun olarak üzerinde çalıştığımız \ eraset ve 
İntikal Vergisi, Gümrük Vergisi, bir kısım 
maddelerin tekelden çıkarılması ve tekelin st« 
tûsüne yeni bir şekil verilmesi mevzularını da 
zikredebilirim. 

Malî sahada yapılacak ıslahatın masraf ka
nunlarını ilgilendiren cephesi hususi bir ehem
miyeti haiz bulunmaktadır. Bu ıslahatın, bil
hassa Muhasebei Umumiye, Artırma Eksiltme ve 
İhale, Barem ve Harcırah kanunları gibi ana 
malî kanunlara taallûk eylemesi, bu sahada ne 
kadar büyük bir dikkat ve ihtimamla çalışılma
sı gerektiğini izahtan vareste kılmaktadır. 

İsimlerini saydığım bu dört kanundan her 
birinin, bngüne kadarki, tatbikatında görülen 
aksak ve şikâyeti mucip olan tarafları Yüksek He
yetinizin malûmu bulunduğu için bunlar üze
rinde teker teker durmıyacağım, Ancak şura
sını tebarüz ettirmek ieabeder ki, bu kanunlar 
üzerindeki çalışmalarımız, yabancı memleketle
rin bu konulardaki mevzuat ve tecrübelerinden 
de faydalanmak suretiyle mevcut mahzurları 
bertaraf edebilecek, memleketimizin bünyesine 
uygun ve lüzumsuz formalitelerden mümkün ol
duğu kadar azade kanunlar hazrlanması maksa
dına matuf bulunmaktadır. 

Halen Büyük Millet Meclisinin muhtelif en
cümenlerinde tetkik edilmekte olan döviz kon
trolünü daha sağlam ve müessir esaslara bağ-
lıyan Türk Prasımn Kıymetini Koruma Kanunu 
ile Amortisman ve Kredi Sandığı kanunları, 
önümüzdeki günlerde Yüksek Meclise sunulacak 
olan Merkez Bankası Kanununun bâzı maddele
rini tadil eden kanun tasarısı, Menkul Kıymetler 
ve Kambiyo Borsası Kanunu ve yeni Bankalar 
Kanunu tasarıları ıslahat çalışmalarımız arasın
da yer almış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunu tadil eden tasarı ile emisyon müessesemi 
zin bugünkü ihtiyaçlara daha uygun olarak iş-
liyebilmesi için lüzumlu hükümler konulmakta, 
öteden beri İktisadi Devlet Teşekküllerinin fi
nansmanında kullanılan ve haklı tenkidleri da
vet eden Hazine kefaletini haiz bonolar mev
zuu da ele alınıp mevcut durumun ıslahını te
min edecek rasyonel esaslar vaz'edilmektedir. 

Şimdiye kadar nazari bir hüviyet taşımış 
olan Amortisman sandığını, gereği gibi faaliye
te geçirmek ve uzun tatbikat yılları ile taayyün 
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eden ihtiyaçlarını karşılamak üzere, hazırlanan 
tasan da Yüksek Mecliste bulunmaktadır. 

Ekonomik faaliyetlerin artmasına muvazi 
olarak beliren ihtiyaçları karşılamak üzere yeni 
baştan ele alınan Kambiyo ve Menkul Kıymetler 
Borsası Kanunu ile Bankalar Kanonu, üzerinder 
ki çalışmalarımız sona- ermiş olduğundan hazır
lanan yeni tasarılar bugünlerde yüksek tetkik
lerinize sunulacaktır. 

Tanınmış ilim adamlarımızın değerli yar
dımları ile hazırlanmış olan «Amme Malları Ka
nunu» tasarısı da malî mevzuatın ıslahına müta-
allik çalışma mevzularımız arasındadır. 

Sosyal hayat ve menfaatlerimizin, âmme hizmet -
lerimizin maddi ve ayni vasıtalarını teşkil eden 
âmme mallarının en iyi bir surette idare ve ko
runmasını ve vatandaşların bunlardan tam fe-
genig bir surette faydalanmasını sağlamak mak
sadı ile hazırlanmış olan tasarı da Yüksek Mec
lise sevkoîunmuş bulunmaktadır. 

Bu suretle Maliye Vekâleti, 1952 maH yılı 
içinde, malî ıslahat mevzuunda yaptığı çalışma
lar neticesinde, mahiyet ve şümulü itibariyle 
çok mühim 18 kanun tasarısı hazırlamış, bun
lardan 8 ini Yüksek Meclise sunmuş, diğerlerini 
de takdim etmek üzere bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi mâruzâtımın üçüncü kısmını teşkil 

eden ve yüksek tetkikmıza sunulmuş olan 1953 
yılı bütçe lâyihasının tetkik ve tahliline -geçi
yorum. 

1953 yılı Bütçe lâyihasında Umumi Muvaze
neye dâhil dairelerin masraf yekûnunun 
2 123 359 173 lira ve tahmin olunan gelir ye
kûnunun da 1 959 854 000 liraya baliğ olduğunu 
yukarda arzetmiştim. Buna göre masraflarla ge
lirler arasında 163 milyon 505 bin 173 lira bir 
fark görülmektedir. 

Katma bütçeli dairelerin 1953 Bütçe lâyiha
larına göre gelirleri yekûnu 623 863 191 lira, 
giderleri yekûnu da keza 623 863 191 lir&î bu
lunmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Katma bütçeli dairelerin bütçeleri denk olarak 
hazırlanmış bu suretle bu dairelerin bütçelerinde 
açık vermeleri ve bu açıkların bono mekanizması 
ile .kapatılması yolu artık tarihe mal edilmiş bu
lunmaktadır. 

Mükerrerliği bertarf etmek maksadiyle umumi 
bütçeden katma bütçelere yapılması derpiş olu
nan yardımlar hariç tutulmak şartiyle? umumi 
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ve katma bütçeler bir arada, 1953 Bütçe lâyiha
larına göre giderler yekûnu 2 524 439 370 lira 
ve gelirler yekûnu da 2 360 934 197 liraya ba
liğ olmaktadır. Sözlerime başlarken de işaret etti
ğim veçhile genel ve katma bütçeli dairelerin 
(Mülga Denizyolları Genel Müdürlüğü hariç) 
giderleri yekûnu 1950 yılında 1 800 420 924 
lira iken 1952 yılında 2 097 213 840 liraya; ge
lirleri yekûnu da 1950 yılında 1 603 801 924 li
ra iken; 1952 yılında 1 887 393 091 liraya ba
liğ olmuş ve bu suretle genel ve katma bütçeler 
bir arada mütalâa olunduğu takdirde 1950 yılı
na nazaran üç aylık bir devre içinde masraflarda 
% 40,2 nispetinde 724 milyon 018 bin 446 lira
lık ve veridatta da % 47,2 nisspetinde 
757 132 273 liralık bir yükselme kaydedilmiştir. 
(Bravo sesleri) 

Yüksek malûmunuz bulunduğu veçhile, bütçe
lerimizin A / l ve A/2 olmak üzere iki ana masraf 
grupuna bölünmüştür. 

Cari masrafları gösteren A / l cetvelinin 1 nci 
kısmını teşkil eden (ödenek ve benzeri özlük hak
lar) kısmı geçen yılın aynı olarak 8 447 158 li
radan ibaret bulunmaktadır. 

Personel ile ilgili her türlü masrafları ihtiva 
ve bütçelerin ikinci kısmını teşkil eden personel 
giderleri yekûnu (Millî Savunma hariç) geçen 
seneye nazaran 46 188 172 lira bir fazlalık gös
termektedir. 

Bütçelerin üçüncü kısmı olan yönetim gider
lerinin yekûnu ise 58 121 533 lira olarak tesbit 
olunmuştur ki bu rakam aynı kısmın geçen seneki 
yekûnuna göre 10 981 708 liralık bir artış irae 
etmektedir. 

Bütçelerimizin dördüncü kısmını teşkil eden 
(daire hizmetleri) grupu, dairelerin esas fonksi
yonlarının tahakkuku için ifa ettikleri faaliyetle
rin gerektirdiği mal ve hizmetlerin karşılığını 
ihtiva eylemekte olup yekûnu 479 653 126 lira
dır. Bu miktar aynı kısmın geçen seneki yakû-
nuna nazaran 103 988 644 lira bir fazlalık arzet-
mektedir. 

Beşinci kısım olan, (Borçlar) grupu bütçe 
muamelelerinden doğan ve fakat senesi içinde 
ödenmiyen çeşitli istihkakların tediyesi için ko
nulan tahsisatı ihtiva etmekte olup yekûnu 
144 190 700 liraya baliğ olmaktadır. Geçen sene
ye nazaran fazlalık 18 053 266 liradır. 

Altıncı grupu teşkil eden yardımlar kısmı-
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I na gelince : Geçen senenin 75 958 599 lirasına 

mukabil bu sene bu kısım yekûnu 16 423 966 
lira fazlasiyle 92 382 565 liraya baliğ olmakta
dır. 

Bütçelerimizin cari masraflara mütaallik 
kısımlarına ait olmak üzere yukarda verdiğim 
kısa izahata sunu da ilâve etmek isterim ki, bu 

ı ' ' • 

j masraflarda geçen seneye nazaran müşahede olu
nan artışlar, umumiyetle ve ancak 'vzmetlerin 
icap ettirdiği asgari hadler dâhilinde alınmak 
suretiyle vukua gelmiş teza/ütierdhv Meselâ 
personel masraflarında görülen :;(i 188 172 li
ralık artış halk hizmetlerinin d ah;..' kolay ve 
tatmin edici bir şekilde ifasını sa£iumak üzere 
Millî Eğitim, Sağlık, Adalet, Tarım, Taptı ve 

j saire hizmetleri için kabul edilmiş personel kad-
j rolarma taallûk eylemektedir. 
I Bunun gibi, diğer cari mas iöümn tahsisa-
| tının tesbitinde de âzami tasarruf!.?; lıaı eket olun-
I muş ve fakat demokratik gelişmemizin icap et

tirdiği halk ve memleket hizmetlerinin daha iyi 
görülmesini sektedar edecek lüzumsuz bir ha
sisliğe de yer verilmemiştir. 

A/2 cetveli adı altında bütçelerimizin ikin
ci büyük masraf grupunu teşkil eden yatırım
lar yüksek malûmunuz bulunduğu veçhile, mem
lekette doğrudan doğruya istihsalin veya veri
min artmasına âmil olan veyahut da mevcut 
kıymetlerin idamesine yarıyan ve faydası mü-
taaddit yıllara sâri bir mahiyet arzeden mas
raflardır. 

1953 Bütçe lâyihalarında umumi ve katma 
bütçelerin bu nevi yatırımları yekûnu, Hazi
ne yardımları hariç olmak üzere, 670 020 850 

j liraya baliğ olmaktadır. 1953 yılının bu yatı
rım miktarı 1950 yılındaki yatırımlar yekû
nundan 353 milyon lira, 1952 yatırımlarından 
ise 214 milyon lira fazla bulunmaktadır. Bu ar
tışları nispetlerle ifade ettiğimiz takdirde 1953 
yatırımlar yekûnu 1952 yılı yatırımlar yekûnu
na nazaran % 47 nispetinde 1950 yılı yatırım
lar yekûnuna göre ise % 111 nispetinde fazla bu
lunduğu görülür. 

Bu suretle 1951, 1952, 1953 yıllarında kat-
! ma bütçelerle birlikte, Devletçe yapılan ya t ı 

rımlar yekûnu 1 531 982 076 liraya baliğ ol
makta ve bu miktar iktidarımızın bu sahaya at
fettiği ehemmiyetin bariz bir delilini teşkil ey-

: İçmektedir. Böylece üç bütçe yılı içinde yatı-. 
S rımlara verilen bu muazzam tahsisat yekûnu 
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1952 Devlet Bütçesinin gelirleri yekûnuna mua
dil bulunmaktadır. 

Burada 1953 Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihamızda, Muhasebei Umumiye Kanununun 
30 ncu maddesine uyulmak suretiyle bütçe açı
ğı olarak ifade edilmiş bulunan gelir ve gider
ler arasındaki 163,5 milyon lira farktan bahset
mek isterim. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, bu fark, yıl 
sonlarında kendiliğinden tahassül eden bütçe 
fazlaları ve Bütçe Kanununda derpiş olunan iç 
istikrazla karşılanacaktır. 

163,5 milyon liralık bütçe açığının Devlet 
masrafları yekûnuna nispeti % 7,7 den ibaret 
olup bu suretle masrafların % 92,3 ü normal 
gelirlerle karşılanmaktadır. Hazine yardımları 
hariç olmak üzere umumi ve katma bütçeler bir 
arada nazarı itibara alındığı takdirde ise bu 
açık nispeti % 6,5 a düşmektedir. 

Bu rakam ve nispetlerin geçmiş yılların ra
kam ve nispetleriyle mukayesesi, bu mevzuda 
yıldan yıla elde ettiğimiz nispet neticeleri gös
terecektir. Filhakika umumi ve katma bütçeler 
bir arada, Hazine yardımları hariç olmak üze
re, 1950 Bütçesinin açığı 196,6 milyon lira, büt
çe masrafları yekûnuna nispeti % 10,9, 1952 
yılı açığı ise 209,8 milyon lira, nispeti de % 10 
bulunmakta idi. 

Bu mukayeseler, bize son yıllar içinde esaslı 
bir gelişmeye mazhar olan ve gelirlerinde 
% 45,7, giderlerinde % 34,4 nispetinde bir artış 
kaydetmiş olan bütçelerimizin sağlam kaynak
lara dayanan bir bünye iktisap ederek muvaze
neye doğru gittiğini açıkça göstermektedir. 

Hükümetiniz, vatandaşın vergi yükünü ağır
laştırmadan, âmme hizmetlerinin ifasını aksat
madan 1954 yılında denk bütçe hedefine ulaşa
cağına kani bulunmaktadır. 

Bütçe açıkları mevzuunda üzerinde durul
ması lâzımgelen hususlardan biri de bu açıkla
rın taallûk ettiği bütçelerdeki yatırımların ma
hiyet ve vüsat bakımından arzettiği ehemmiyet
tir. 

Yatırımları az olan bütçelerde aynı zaman
da açıklar bulunması isabetsiz bir malî politika
nın bellibaşlı işaretlerinden biri sayılmak lâ
zımdır. Buna mukabil cüz'i açıklarla tertiple
nen bütçelerde memleketin ekonomik inkişafını 
temin edecek yatırımlara geniş yer verilmesi ve 
hele böyle bir politika takip olunduğu halde 
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denk bütçe hedefine de yaklaşılmış olması müs
pet bir malî politikanın ifadesi addolunmak ia 
beder. 

Bilhassa son yılların bütçe açıkları ile yatı
rım miktarları bu anlayışla mukayese olunduğu 
takdirde 1953 Bütçesinin en müşkülpesent kim
seleri dâhi memnun edecek bir karakter taşı
dığı müşahade olunacaktır. Filhakika İ950 yı
lında umumi ve katma bütçelerin açığı 196,6 
milyon lira ve yatırım miktarı 317,4 milyon li
ra olduğu halde 1952 yılında 209,8 milyon lira 
açığa karşılık 456,4 milyon liralık yatırım ya
pılmış, huzurunuzdaki 1953 Bütçesinde ise 
163,5 milyon liraya tenezzül eden açığa mukabil 
670 milyon lira yatırım'tahsisatı konulmuştur. 

Bu rakamların ifade ettiği mâna şudur ki : 
Eğer huzurunuzdaki bütçede yatırım masrafla
rından kısıntı yapmak suretiyle muvazene te
mini yoluna gidilse idi, bu seneki yatırımları
mızın yalnız % 24 ünden vazgeçmek maksadı 
sağlamaya kâfi gelirdi. 

Halbuki, 1950 Bütçesinde, yatırımların % 62 
sinden vazgeçmeksizin muvazene temini kabil ola
mazdı. Kaldı ki, 1953 Bütçesinde muvazeneye 
ulaşmak için yatırımların % 24 ünden vazgeç
miş olsaydık bu yılın yatırımları yekûnu 1950 
yatırımlarından yine de 189 milyon lira fazla 
olacaktı. 

Fakat müspet malî ve iktisadi politikasının 
neticesi olarak günden güne inkişaf etmekte olan 
gelirleriyle esasen bütçeyi denk hale getirmenin 
eşiğinde bulunan Hükümetiniz kalkınma hamle
lerimizi tacil eden yatırımlarda kısıntı yapmak 
suretiyle bütçe denkliğini temin etmeyi zararlı 
görmüş ve bu yola gitmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek malûmunuz bulunduğu ü^ere bütçe

lerimizde masraflar daireler itibariyle irae edil
miştir. Bu sebepledir ki, aynı hizmet için ya
pılmış veya yapılması derpiş edilmiş olan mas
raflar muhtelif daireler arasında dağılmış bir 
halde bulunmaktadır. Bu itibarla bütçeyi bu 
yönden yani fonksiyon itibariyle de tahlil et
mek faydalıdır. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da masraf büt
çemizin en büyük kısmı Millî Savunma hizmet
lerine tahsis olunmuştur. 

1952 yılında Millî Savunma,Vekâleti Bütçe
sine tefrik olunan tahsisat 500 milyon liradan 
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ibaret iken huzurunuza getirilmiş olan 1958 
Bütçesinde bu miktar 587,8 milyon Mraya yük- : 
»eltilmiş bulunmaktadır. i 

Buna ilâveten Türk - Amerikan İş Birliği- j 
nin bir neticesi olarak büyük dostumuz Birle
şik Amerika'dan millî savunma hizmetlerimiz 
için 145 milyon liralık bir yardım temin edil
miştir. Bu suretle Millî Savunma Bütçemiz ge
çen yıla nazaran 132,5 milyon liralık mühim 
bir artışla 732,5 mdlyon liraya yükselmiştir. 

Millî savunma hizmetlerine taallûk ettiği 
halde Başvekâlet, Millî Savunma Yüksek Kuru
lu, Jandarma ve Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlıkları gibi askerlikle doğrudan doğruya 
ilgili teşekküllerin masrafları ile teçhizat ve ] 
teslihat kredileri mürettebatı da millî savunma j 
dışındaki daireler bütçelerinde yer almış bu
lunmaktadır. Bu suretle diğer daireler (bütçe
lerine serpilmiş olan savunma masrafları da 
47,5 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bu sözlerime şunları da ilâve edeyim ki. 
memleketimizde öteden beni tatbik olunan usul
lere göre umumi, mülhak ve hususi bütçeli 
daire ve müesseselerle İktisadi Devlet Teşek
külleri de millî savunma hizmetlerini destekle
yici endirekt masraflar yapmaktadırlar. Bu 
endirekt masraflar millî savunma hizmetine 
taallûk eden malzemeye tanınan vergi muaflık
ları, seferberlik ihtiyacı için tedarik edilen çe
şitli malzeme ve stoklar; mal ve hizmet temi
ninde Millî Savunmaya tanınan tenzilât veya 
muaflıklar; millî savunma gayeleri ile bayın
dırlık programlarımıza ithal olunan mevzular' 
yolu ile yapılmakta ve bu nevi savunma mas
raflarımızın yekûnu da 200 milyon liranın fev-
kmda bulunmaktadır. 

Kahraman ordumuz için harcanmakta olan 
paralar bunlardan da ibaret değildir. Ayrıca 
büyük dostumuz Birleşik Amerika'dan 1953 yı
lında, bütçe dışı olmak üzere, takriben 250 mil
yon dolar civarında yani, 700 mdlyon Türk li
rası tutarında harb malzemesi yardımı alına
cağını büyük bir şükranla kaydetmek isterim. 
(Alkışlar ve bravo sesleri). 

Diğer taraftan - enfrastrüktür - programı ge
reğince NATO camiasına dâhil memleketlerin 
bâzılarında yapılması derpiş olunan askerî te
sislerde, yardımların diğer bir nev'ini teşkil 
etmektedir. NATO'ya dâhil 14 memleketin 
umumuna şâmil olmak üzere hazırlanan 80 mil-
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yon sterlinlik bu programdan memleketimize 
ayrılan miktar 21,12 milyon sterline yani 165 
mdlyon Türk lirasına baliğ olma'ktadır. Bu 
yardımın büyük kısmının memleketimize ayrıl
mış olması NATO camiası içindeki mevkiimizin 
takdir edildiğini gösterir. 

Bütün (bu izahatınım neticesi olarak şunu 
ifade edebilirim ki, şanlı ordumuzun takviyesi 
için 1953 yılı içinde 1 milyar 800 milyon liranın 
fevkmda para harcanmış olacaktır. 

Burada her türlü fedakârlığımıza lâyık olan 
kahraman ordumuz için bu muazzam imkânla
rı temin etmiş olmaktan iftihar duyduğumuzu 
da memnuniyetle ifade etmek isterim.*' (Bravo 
sesleri ve alkışlar). 

Şurasını da memnuniyetle işaret etmek iste
rim ki, ordumuzun harb malzemesi bakımın
dan ileride göreceği yardım, bunlara olan 
ihtiyacımız ve bunları kullanabilme imkânları
mızın genişlemesi nispetinde süratle artabilecek
tir. 

Yıllardan beri kendisinden esirgenmeyen itina 
ve ihtimam sayesinde hazırlıklarını günden gü
ne inkişaf ettirmekte olan şanlı ordumuzun, istik
balde gerek kendi öz kaynaklarımız ve gerekse 
büyük dostumuz Birleşik Amerika'nın genişle
mekte olan yardımları ile sulhu korumak yolun
daki vazifesine her zamanki gibi büyük bir mu
vaffakiyetle devam edeceğine şüphe yoktur. (Al
kışlar) Ordumuzun inkişafı vakıasının gerek 
memleketimizin hudutlarının korunması ve gerek
se âzası bulunduğumuz NATO camiası için teşkil 
ettiği büyük mâna ve değere lâyik bir şekilde 
takdir edilmesi gönüllere itimat, emniyet ve fe
rahlık veren bir hâdisedir. 

Bütçelerimizde kendisine büyük tahsisat ay
rılan masraf gruplarından birini de Millî Eğitim 
hizmetleri teşkil eylemektedir. Millî Eğitim Ve
kâleti bütçesiyle diğer dairelerin millî eğitim 
hizmetlerini alâkadar eden masrafları bir arada 
olmak üzere 1953 Bütçe lâyihasmdaki eğitim 
cari masrafları 226,9 milyon liraya baliğ olmak
tadır. 1950 ve 1952 yıllarının aynı esaslara 
göre hesaplanan eğitim câri masrafları yekûnu 
sırasiyle 182 milyon 140 bin 132 ve 199 milyon 
107 bin 538 liradır. 

Genel ve katma bütçeli daireler bir arada ve 
Hazine yardımları hariç olmak üzere, eğitim hiz
metlerine mütaallik yatırımlar 1953 Bütçe lâhi-
halarında 25,3 milyon lira olarak tesbit edilmiş-
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tir ki, bu rakam 1950 yılının aynı mahiyetteki 
yatırımları olan 7 717 359 liraya nazaran 17,6 
milyon lira yani % 228 nispetinde bir artış irae 
eylemektedir. 

Yukarda kısaca temas ettiğim eğitim masraf
larının 37,5 milyon lirası Orta öğretime, 38,5 
milyon lirsaı meslekî ve teknik öğretime, 147,1 
milyon lirası da ilköğretime ait bulunmakta ve 
üniversitelerimize tefrik olunan tahsisat ise ay
rıca 42,6 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Sağlık hizmetleri için ayrılen tahsisat da büt
çelerimizde mühim bir yer işgal eylemektedir. 
Sağlık Vekâleti ve diğer dairelerimizin cari sağ
lık hizmetleri için tefrik ettikleri tahsilat yekû
nu, 1953 Bütçe lâyihasına göre 93 497 058 liraya 
baliğ olmaktadır. Bu miktar 1950 yılında 
59 457 542 lira 1952 yılında ise 76 406 035 lira 
idi. 

Hastane ve diğer sağlık binalarının inşa ve 
tamiri ile tıbbî alet ve vasıta satmalmması mas
raflarından terekküp eden sağlık yatırımları ise 
Umumi ve Mülhak bütçelerin sağlık yatırımları 
yekûnu 1950 yılında 12 milyon, 1952 yıhnda 
22,5 milyon civarında bulunduğu halde 1953 
yılında 41 165 000 liraya yükselmiştir. 

Yukarda cari ve yatırım masrafları olarak 
ayrı ayrı zikreylediğim mebaliğden 4,8 milyon li
rası verem savaşma, 3 milyon lirası sâri hasta
lıklarla savaş genel giderlerine, 52,5 milyon lirası 
da hastane ve sağlık kurumlarına ayrılmış bu 
lunmaktadır. 

Millî Ekonomimizin temelini teşkil eden tarım 
faaliyetlerine verdiğimiz ehemmiyeti bütçeleri
mizden de takip etmek mümkündür. Filhakika 
1950 ve 1951 bütçelerimizde 32,5 milyon liradan 
ibaret bulunan Umumi Bütçenin tarım cari mas
rafları 1952 Bütçemizde 37 639 050 liraya ve 
1953 Bütçe lâyihasında 44 684 213 liraya yüksel
miştir. 

Katma bütçeli dairelerden tarımla ilgili Dev
let Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel Müdürlük-
'1 erinin cari masrafları yekûnu ise ayrıca 20 mil
yon lira civarında bulunmaktadır. 

Çiftçi vatandaşların tarım sahasında yeni bil
gilerle teçhizi, memleket iklimine elverişli mah
sul nevilerinin araştırılıp tamim edilmesi gibi 
müsmir çalışmalar, yukarda arzettiğim cari 
masraflar grupundan temin olunmaktadır. 

Tarım sahasındaki yatırımlarımızda da bir-
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kaç sene evvelisiyle kıyaslanamıyacak derecede 
bir inkişaf mevcuttur. Filhakika Genel ve Kat
ma bütçeler bir arada olmak üzere 1950 yılında 
48 milyon lira civarında bulunan tarım yatırım
ları 1952 yılında 72,9 milyona ve 1953 Bütçe lâ
yihasında ise 102,3 milyona baliğ olmuştur 
ki son senenin yatırım rakamı 1950 yılma na
zaran % 213 ten fazla bir artış göstermekte
dir. Tarım işlerine tahsis olunan bu yatırma
larla ziraatte kullanılan makina ve âletlerin sa
tın alınması ve tamirleri çeşitli zirai sahalarda ya
tırılan mütedavil sermaye tahsisleri, küçük çift
çilerin hayvanla çekilen âlet ve makinalarla teç
hizi ve yeni arazi açmaları yapacak çiftçilerle 
Devlet Üretme Çiftliklerine açılacak kredileri 
finanse etmek üzere teşkil olunacak fon karşı
lıkları tarım faaliyetlerinin inkişafına hadim 
su işleri gibi müsmir işler başarılmaktadır. 

Diğer taraftan büyük su işleri programı ge
reğince yapılacak tesisler için 1952 Bütçesine 
nazaran 11 700 000 lira fazlasiyle 31 700 000 lira 
ayrılmıştır. Bu paranın 20-milyona yakın bir 
kısmı 1952 ve dâ*ha evvelki yıllarda girişilmiş 
olan taahhütlerin 1953 yılma sirayet eden baki
yelerini ve 7 500 000 lirası da Seyhan Barajı 
inşaatının iç ödeneğini teşkil eylemektedir. Ba-
kiyesıyle de başlanmış olan işler ikmal edile
cektir. 

Münferit su işlerine gelince : yüksek malû
munuz bulunduğu veçhile, bu nevi su işleri ki-, 
sa bir zamanda derhal fayda hâsıl edecek olan 
işlerdir. Münferit ve küçük su işlerinin mühim 
bir kısmı 1951 ve 1952 yıllarında taahhüde bağ
lanmıştır. Bunların 1953 yılına sirayet eden ta
ahhüt bakiyeleri 17 milyon lira civarında olup 
bu işler için 1953 yılı Bütçesinden ayrılan tah
sisat yekûnu 25,9 milyon liradır. 

Sulama mevzuu ile ilgili diğer yatırımlarla 
birlikte büyük ve küçük su işleri için 1953 Bütçe 
lâyihasına konulan yatırım tahsisatı 1952 yılma 
nazaran 19 710 000 lira fazlasiyle 57 milyon 
600 bin liradır. 

Genel ve Katma bütçelerimizde ulaştırma ve 
haberleşme hizmet ve tesisleri 1953 yılında da 
mühim bir yer işgal eylemekte devam etmekte
dir. 1953 yılı Bütçe lâyihasına göre katma büt
çelerin cari giderleri yekûnunun % 70 ine yakın 
bir kısmı ulaştırma ve haberleşme işlerine taal
lûk eylemektedir. 

Bu sahadaki yatırımlar da Hazine yardım-
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lan hariç olmak üzere Genel ve Katma bütçele
rin yatırımları yekûnunun % 52 sini teşkil et
mektedir. 

Ulaştırma Vekâletinin cari giderlerinin 2,5 
milyon lira civarında seyretmesine mukabil 
ulaştırma ve haberleşme mevzularında çalışan 
katma bütçeli idarelerin cari giderleri yekûnu 
224,9 milyon liraya baliğ olmaktadır. 

Ulaştırma mevzuuna Genel Bütçeden tefrik 
eylediğimiz yatırımlar miktarı 1950 Bütçesin
de 104 529 196 lira; ve 1952 Bütçesinde de 
191 043 836 lira iken bu miktar 1953 Bütçe lâ
yihasında 241 184 684 liraya baliğ olmuş ve bu 
duruma göre ulaştırma sahasına Genel Bütçe
den tefrik olunan tahsisat 1950 yılına nazaran 
% 230 dan fazla bir yükselme kaydetmiştir. 

Ulaştırma sahasına giren çalışmalarımız ara
sında yeni demiryollarının inşası, yol ve köp
rülerin, köy yollarının yapımı, Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne yapılan yardım, liman, iskele 
ve ufak barınaklar inşası ile diğer liman tesis
leri, hava meydanları inşası we bütün bu işlere 
lüzumlu makina, alât ve teçhizatın mubayaası 
gibi memleketin ekonomik kalkınması ile en ya
kından alâkadar bulunan meselelerimizin mev
cut bulunduğu göz önünde tutulursa bu mevzua 
tahsis ettiğimiz paranın 1950 yılma nazaran ar
tış nispeti olan % 127 nin mânası daha kolay 
anlaşılır. 

Yüksek malûmunuz bulunduğu veçhile bu
günkü demiryolu inşaatımız artık yapılmasına 
başlanmış olup da tamamlanması gereken kı
sımlara inhisar ettirilmiş, buna mukabil bilhas
sa karayolları ilk plâna alınmıştır. Filhakika 
demiryolları inşasına harcanan paralar 1950 yı
lında Genel Bütçe yatırımlarının % 9,3 ü, 1952 
de % 5,3 ünü ve 1953 lâyihasında ise % 4 ünü 
teşkil etmek suretiyle statik bir durum arzetraiş, 
buna mukabil Karayollarına yatırım için tah
sis olunan mebaliğ 1950 yılında 47,1 milyon li
ra iken 1952 de «Ek ödenek hariç» 135,5 mil
yona ve 1953 lâyihasında da, 181,4 milyon li
raya baliğ olmuştur. 

Limanlar için umumi bütçeden ayrılan tah
sisat da 1950 yılında, 9,1 milyon; 1952 de 22,2 
milyon lira olduğu halde 1953 Bütçesinde bu 
tahsisat 26,2 milyon liraya baliğ olmuştur. 
1953 yılı tahsisatının 1950 yılma nazaran artış 
nispeti % 287 den fazladır. 

Umumi ve katma bütçelerin ulaştırma sa-
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basındaki yatırımlarına gelince : Mülga Devlet 
Denizyolları Genel Müdürlüğünün yatırımları 
ile Hazine yardımları hariç olmak üzere her iki 
bütçeden münakale sahasına yapılan yatırmlar 
1950 yılında 183 milyon lira olduğu halde bu 
miktar 1952 Bütçesinde 255,7 milyon liraya ve 
1953 lâyihasında ise 331,8 milyon liraya iblâğ 
edilmiş bulunmaktadır. Bu rakamlara göre 
genel ve katma bütçelerden ulaştırma sahası
na yapılan yatırımlar 1950 yılma nazaran 1953 
yılında % 181 bir artış kaydetmiş bulunmakta
dır. 

Gene^ bütçeden 1953 yılında Karayolları ya
tırımlar kısmına ayrılması derpiş olunan tahsi
satın 181,4 milyon lira olduğunu yukarda arzet-
miştim. Bu tahsisatın 130 milyon lirası memleket 
ekonomisinin kalkınması ve Millî Savunmamızın 
takviyesi bakımından çok büyük bir değer taşı
yan Devlet yolları şebekesinin inşa ve bakımına 
ve 51,4 milyon lirası da il ve köy yollarının ya
pımına tahsis olunacaktır. îl ve köy yollarının 
bilhassa köylümüzün sosyal ve ekonomik kalkın
ması bakımından taşıdığı değer göz önünde bu
lundurulduğu takdirde bu mevzudak'i gayretleri
mizin ehemmiyeti daha bariz bir şekilde tezahür 
eder. 

Ulaştırma ve Tarım faaliyetleri arasında te
mas ettiğim demiryolları, karayolları ve liman
lar, su işleri gibi memleket kalkınmasında birin
ci derecede ehemmiyeti bulunan mevzular dışın
da kalan ve âmme hizmetlerinin hüsnü ifasına 
yarıyan binaların inşasını istihdaf eyliyen Bayın
dırlık İşleri de bütçemizde ayrıca yer almaktadır. 

Diğer taraftan köylümüzün sıhhati ile alâka
dar olan köylerde halkın yapacağı su 'işlerine 
yardım mevzuu 1953 Bütçemizde ehemmiyetle ye
rini almış bulunmaktadır. 1950 yılında bu mev
zua tahsis olunan 1 300 000 liraya mukabil, 
1952 de ek Ödenek hariç 9,5 milyon lira ve 1953 
lâyihasında da 20 milyon lira tahsis olunduğunu 
ifade edersem Hükümetimizin halk hizmetindeki 
gayretlerine ne kadar dikkat ve ihtimamla devam 
ettiğini takdir buyuracağınıza eminim. 

Devletin himaye ve sıyanetine muhtaç olan 
vatandaşların bu 'ihtiyaçlarını karşılamak için 
bütçelerimizde yer alan sosyal güvenlik masraf
ları bütün dünyada olduğu gibi bizde de günden 
güne ehemmiyetini hissettirmekte ve bu mevzua 
tahsis olunan paralar bariz bir artış kaydeyle-
mektedir. 
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Filhakika sosyal güvenlik hizmetleri için genel 

bütçeden ayrılan tahsisat 1950 yılında 
123 047 484 lira iken bu miktar 1952 yılında 
148 816 104 liraya ve 1953 lâyihasında ise 
165 734 148 liraya yükselmiştir. 

Aynı maksatlar için 1953 yılında katma büt
çelerden ayırmayı derpiş eylediğimiz paralar ise 
ayrıca 29 237 236 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu tahsisat seyri emekli, dul ve etimlerle, 
emekli sandıklarına yapılan tediyelerin; hayır 
kurumlarına yapılan teberrularm, doğum, ölüm 
yardımlarının ve Çalışma Vekâleti ile Toprak 
ve îskân Genel Müdürlüğünün çalışmalarını ih
tiva eden sosyal güvenlik mevzuuna lâyık oldu
ğu ehemmiyetin verilmekte olduğunu bariz ola
rak göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarda arzettiğim gruplar dışında kalan 

ve istihsal faaliyetleriyle dolayısiyle alâkalı bu
lunan diğer dairelerin memleketin hukuki, sos
yal ve ekonomik gelişmesi bakımından haiz ol
dukları ehemmiyete de ısrarla işaret etmek 
isterim. 

Filhakika memleketin her sahadaki kal
kınması, huzur ve refah1 nm yükseltilmesi ve 
muhafazası bakımından âmme hizmetlerinin ifa-
smdaki mükellefiyetin ve bu hizmetlerin müm
kün mertebe halkın ayağına götürülmesinin bü
yük ehemmiyeti yüksek malûmunuzdur. 

2. Gelir Bütçesi : 
Şimdi 1953 Bütçesi hakkındaki mâruzâtımın 

sonunu teşkil eden gelir mevzuuna geçiyorum. 
1 959 854 000 lira olarak tahmin olunan 

1953 yılı gelirleri, 1952 yılının inisiyal tahmin
lerine nazaran % 26, 32 nispetinde 408 399 000 
liralık bir artış göstermektedir. 

önümüzdeki Malî yıl içinde artış gösterece
ği tahmin olunan başlıca gelir nevileri ve bun
lardan temin edilecek fazla gelir miktarları 
şunlardır: 

Muamele Vergisinde 107, Gelir Vergisinde 90, 
Tekel gelirlerinde 58, Şeker İstihlâk Vergisinde 
45, kurumlar Vergisinde 38, Damga Resminde 
20 milyon lira, 

Gelir tahminleri yapılırken içinde bulun
duğumuz yıl zarfında fiilen elde edilen gelir 
miktarları istihsal ve istihlâk hacmmdaki artış
lar ile Millî gelirimizdeki tezayüt ve konjektü-
rün çeşitli gelirlerimiz üzerindeki tesirleri 
nazara alınmıştır. 
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1951 ve 1952 yılları gelirlerinin tahmininde 

olduğu gibi 1953 yılı Bütçe gelirlerinin tahmi
ninde de son derecede titizlik ve basiretle hare
ket olunmuştur. Geçen yılların fiilî neticeleri 
karşısında gelir tahminlerimizin kasten yüksek 
tutulduğu yolundaki iddia ve tenkidlerin ar
tık hiçbir kıymeti kalmadığını fade etmek 
isterim. 

Mâruzâtımın 1 nci kısmında, tafsilâtiyle arz
ettiğim iktisadi gelişmenin elde olunan nevileri
ne muvazi olarak, Devlet gelirlerinin de inkişaf et
mesi tabiî ve zaruri bulunmaktadır. Biz tah
minlerimizle bu mesut neticeleri rakamla tesbit 
etmiş bulunuyoruz. 

Vasrtalı ve vasıtasız vergilerimiz arasında
ki nispet mevzuuna gelince; 

Yüksek huzurunuza getirilen 1953 bütçe
sinde vasıtasız vergilerden 1 191 950 000 ve 
vasıtalı vergilerden 502 100 000 lira hasılat 
sağlanacağı görülmetkedir. Buna nazaran va
sıtalı vergilerin nispeti % 70,37 yi ve va-
sız vergilerin nispeti de % 29,63 ü tutmakta
dır. 

1951 Senesinde vasıtalı vergilerin nispeti 
% 72,02 ve vasıtasız1 vergilerin nispeti de 
% 27,98 olduğu nazara alınır ise vasıtalı ver
giler nispetinin bir miktar tenezzül ettiği görü
lür. 'Bu günün siyasi iktisadi ve malî zaruret
leri karşısında, vasıtasız vergiler hasılatı son 
derece münkeşif olan yabancı devletlerin büt
çelerinde dahi vasıtalı vergilerin el'an mühim 
bir mevki işgal efcmetike olduğu göz önünde 
bulundurulduğu takdirde bu netice normal te
lâkki olunmak icabeder. 

Bununla beraber, vasıtalı ve vasıtasız ver
giler arasındaki nispeti daha mutedil ve müte-
vazin bir hale getirilmesini teminen Hükümet
çe yekdiğerini tamamlıyan tedbirler alınmış 
bulunmaktadır. Nitekim Büyük Millet Mecli
sine sunulmuş bulunan muamele Vergisi Kanu
nu tasarısı ile vergi nispetlerinde ehemmiyetli 
•miktarlarda indirmeler derpiş olunmuş ayrıca, 
bâzı sanayi sahalarında ilk imâle gidilmek su
retiyle vergiye matrah olan kıymetin daha dü
şük olması teklif edilmiş bulunduğu gibi yine 
Büyük Millet Meclisinde bulunan Gelir ve Ku
ramlar Vergileri bünyelerinin ıslahı hakkında
ki tasarılar ile de bu grup vergilerimizin ikti
sadi gelişmemiz ile mütenasip bir hâsıla sağlı-
yacak hale getirilmeleri derpiş olunmuştur. 
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Vasıtalı Vergiler hâsılasına menfi, vasıtasız 

vergiler hâsılasına ise müspet şekilde tesir ede
cek olan bu iki ana vergi kanun tasarısının 
•kanuniyet 'kesbetmesi ile vasıtalı ve vasıtasız 
vergiler arasındaki nispetin daha mutedil ve 
mütevazin bir hale geleceği şüphesizdir. 

Çok muhterem arkadaşlar; 1953 malî yılı 
Bütçe lâyihalarının Umumi Heyetiniz tarafın
dan tetki'kına başlanması münasebetiyle arzet-
tiğim geniş izahat burada sona ermektedir. 

Bütçenin yüksek huzurunuza takdimi sıra
sında Hükümet- olarak his ve düşüncelerimizi 
iki cümle ile ifade etmek lâzım gelirse, derin 
foir itimat ve büyük bir ferahlık için huzuru
nuzda bulunmaktayız. 

İktidar olarak da şimdiye kadar yaptıkları-
ımzdan, bugünkü vaziytten ve geleceğe ait ça
lışmalarımızdan dolayı büyük bir emniyet ve 
ferahlık içinde bulunuyoruz. 

Geçen yıl bütçelerinde olduğu gibi, yeni yıl 
bütçelerinde de değerli tetkikleriniz sonunda 
memleket yararına en isabetli bir hüviyet ala
cağına emin bulunduğumuzu ifade ederek Yük
sek Heyetinize muvaffakiyetler dilerim. 

(Sürekli ve şiddetli alkışlar). 
REİS — Şimdi söz istiyen arkadaşların isim

lerini okuyacağım ve müsaadenizle oturuma ara 
vereceğim. 

tik olarak Cumhuriyet .Halk Partisi Grupu 
adına tsmet İnönü,, 
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İkinci olarak Millet Partisi Grupu adına 

Arif Hikmet Pamukoğlu, 
Sonra Türk Köylü Partisi Grupu adına Cez-

mi Türk konuşacaklardır, diğer söz alan arka
daşların sıra ile isimlerini okuyorum: 

Şevket Mocan (Tekirdağ) â 
Ekrem Alican (Kocaeli) 
Halide Edip Adıvar (İzmir) 
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) 
Mehmet özbey (Burdur) 
Kâzım Arar (Çankırı) 
Sait Bilgiç (İsparta) 
Sedat Ban (Seyhan) 
Necip Bilge (Niğde) 
Cemal Reşit Eyüboğlu (Trabzon) 
Zuhuri Danışman (Bolu) 
Ferid Melen (Van) 
Mehmet Kartal (Malatya) 
Hidayet Aydmer (Konya) 
Bürhanettin Onat (Antalya) 
Ziya Termen (Kastamonu) 
Ahmet Hamdi Başar (İstanbul) 
Necdet İneekara (İzmir) 
Fahri Ağaoğlu (Konya) 
Zihni Ural (Çoruh) 
Cahid Zamangil (Trabzon) 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 
Bu arkadaşlar sıra ile konuşacaklardır. 
Şimdi oturuma 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,54 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,15 

REİS — Refik, Koraltan 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Püruzan Tekil (İstanbul) 

m»m 

REİS — İkinci oturumu açıyorum. 
Söz; C. H. P. Meclis Grupu adına Sayın İs

met İnönü'nündür. Buyurun. 
İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar

kadaşlar, Bütçe münasebetiyle, söz almaktan is
tifade ederek, memleketin umumi politikası üze
rinde düşündüklerimizi arzedeceğiz: 

îç politikada, partiler arasında, bir emniyet 

buhranının yarattığı çekişme devrinin kapanma
sını C. H. P. Grupu, memnunlukla karşılar. 

İktidarla muhalfeet arasında, normal ve me
deni münasebetler bulunacağının ve muhalefete 
kanunun verdiği yaşama ve çalışma haklarının 
muhterem tutulacağının Sayın Başbakan tara
fından birbirini teyideden beyanlarla açıktan 
ifade edilmesi, demokrasi hayatımızda, yeni bir 
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gelişmenin başlangıcına işaret etmektedir. 

Bu gelişme, memleket için hayırlı ve faydalı 
olacaktır. Türkiye'de, demokrasi hayatında, mur-
telif parti mensuplarının birbiri ile dost kalarak, 
her halde binrbirine düşman olmaksızın, çalışıp 
yaşıyabilecekleri ümidi kuvvetlenmiştir. Bu hal, 
siyasi hayatımızda kararlılığı ve güvenliği ve 
devletimizin kuvvet ve itibarını artıracaktır. Bu 
sebeple iç politikadaki, emniyet havasının, bugü
nün feyizli bir tezahürü olduğunu ifade etmek 
isteriz. 

İktidarla aramızda hallolunacak ehemmiyetli 
meseleler vardır, ve olacaktır. Bu meseleleri umu
mi efkâr önünde, münakaşaya devam edeceğiz. 
Netice alamadığımız mevzularda haklı olduğu
muzu, seçmenlerimize anlatmaya çalışacağız. 

Sayın Başbakanın idaremizi, partizan tesi
rine karşı korumak için açıktan vaziyet almasını 
tebrikle karşılarız. Halin emniyeti için, Hükü
metin, bu istikamette sebat ile çalışması ve 
şikâyetleri itibara alması lâzımdır. Daha genç 
devrinde iken, demokrasimizde partizan âdet
lerinin yerleşmemesi ancak bu suretle mümkün
dür. 

Bu meselenin rejimin geleceği için de, büyük 
ehemmiyeti vardır. Çünkü, iktidar değişmesi
nin partiler üzerinde endişe yaratmaması, bi
rinci derecede idarede, partizan hareketlerinin 
hicran bırakmamış olmasına bağlıdır. 

Partiler arasındaki münasebetlerin medeni 
olmasından, yalnız hal için değil, gelecek için 
de tam bir huzuru sağlayan neticeler alacağı
mız muhakkaktır. 

İç politikada inkılâplar ve büyük ıslahatla 
meydana gelen, yeni cemiyet ve heyet tarzımı
zın müdafaası için girişilen mücadeleyi doğru ve 
lüzumlu buluyoruz. 

Cumhuriyetimize temel olan telâkkilerin me
deni cemiyetimiz için, hayati ehemmiyeti var
dır. Vatanımızın bütünlüğünü ve Devletimi
zin medeni hüviyetini temin için milletimizin 
aziz nesilleri, sayısız seferlerde ve en son İstik
lâl Harbinde ve ondan sonraki uzun devrelerde, 
hesapsız canlar ve emekler harcamışlardır. 

Türlü nikaplar altında gizlenecek gerilik 
rejimini, vatandaşları ayırıcı ve vatanın bü
tünlüğüne kasdeden parçalayıcı cereyanları, 
muvaffak etmemeye çalışmak, dini siyasete alet 
etmeye mâni olmak Hükümetin vazifesidir. Bu 
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yollardaki çalışmalarında, Hükümeti destekle
mek borcumuzdur. (Alkışlar) 

Bu umumi mülâhazalardan sonra, iç politi
kada günün meselesi olarak ehemmiyetli bir 
mevzua gireceğiz. 

Bugünlerde yeni mahkemeler teşkili gibi ih
tiyaçlarla, bir defaya mahsus olarak, bütün 
yargıçların teminatlarının, kısa bir müddet için 
kaldırılması teşebbüsü vardır. 

Böyle bir hareketin tamir edilmez mah
zurlarını, Büyük Meclis huzurunda, kaydetmek 
mecburiyetini hissediyoruz. 

Siyasi hayatımızın, bâzı zamanlar haşin olan, 
safhaları içinde, yargıçlar, netice olarak, selim 
bir vazife hissi ile, cemiyetin nizamını ve mil
letin adalete güvenini kurtarmışlardır. Yar
gıçlarımızın bu çalışmalarını bir adalet mücade
lesi itibarında görmek yerindedir. Yargıçlar, 
bu çalışmalarında vakit vakit, siyasi partiler
den her birini ayrı ayrı memnun etmemişlerdir. 
Yargıçları, mesleklerinin şerefli olduğu kadar, 
güç olan ve çok kimseyi memnun etmiyen te
cellilerinde bir gün teminatsız kalmak ihtima
liyle karşı karşıya bulundurmak, mânevi huzur 
bakımından, son derece zararlıdır. Teminatı 
kaldırmak, yargıçları siyasi ve idari makam
ların takdirine teslim etmeyi asla tecrübe etme
meliyiz. Fevkalâde ve geçici bir ihtiyaç karşı
sında bulunsak bile yargıçların vazife almala
rını, yine büyük yargıçlardan kurulan heyet
lere tevdi etmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış politika üzerinde fikirlerimizi söylemek 

için yüksek müsaadenizi isteriz : 
İlkönce Ortadoğudan bahsedeceğiz : 
Ortadoğudaki, yakın komşularımızı müşte

rek savunma tertibine inandırmak için, Cum
huriyet Hükümetinin sabırla çalıştığını mem
nunlukla görüyoruz. 

Ortadoğuda, savunma meselesinde, huşu- -
siyle bizim yakın komşularımızın, kendi rızala-
riyle, müşterek savunma tertibine girmeleri 
verimli bir politikanın esasıdır. 

Komşularımızdan, Türkiye'nin hudutları dı
şında hiçbir emeli olmadığının tecrübe ile sabit 
olduğunu düşünerek, Cumhuriyet Hükümeti
nin gayretlerini iyi yürekle karşılamalarını bek
lemek hakkımızdır. Hep beraber aynı tehlike
li ihtimallere mâruz bulunuyoruz. Müşterek 
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savunmanın hepimiz için kıymeti ve menfaati 
müsavi sayılır. Bir bütün olarak, müşterek sulh 
tertiplerinde müttefiklerimizle beraber bulunma
mızı, bizim vaziyetimizin kendileri için de, müm
kün ve açık olduğunu anlamalarını isteriz. (Bra
vo sesleri) 

Balkan Paktı : 
Varlıklarını korumak kararında olan Yuna

nistan ve Yugoslavya ile beraber bulunmamızı, 
menfaatlerimiz icabettiriyor. Münasebetlerimizin 
gelişmesini ve sulh cephesinde beraber bulunma
mızı memnunlukla karşılarız. 

Ahdî bakımdan, nazik olan nokta, Türkiye ile 
Yunanistan'ın Batı Demokrasileri ile olan ittifak 
icaplarının yeni Balkan Paktı ile ihtilâfa düşme
mesini temin etmektir. 

Atlantik Paktı : 
Atlantik Paktı içindeki durum, son zamanlar

da türlü şekilde tartışma konusu olmuştur. Bizce, 
en mühim hâdise, Atlantik Paktı Başkomutanı
nın, hazırlıkların ilerlemediğinden şikâyet ettiği
nin, hattâ bu yüzden istifa edeceğinin, şayi olma
sıdır. 

Lizbon Konferansında, Âkıdlarm, taahhüt et
tiklerini tahakkuk ettirmediklerinden bahsolun-
muştur. Avrupa'daki yayınlardan öğreniyoruz 
ki, Lizbon Konferansında, Türkiye ve Yunan 
kuvvetleri hariç olarak, Âkıdlann 1952 de 50 
tümen ve 4000 uçak hazırlamalarına karar veril
miştir. 

Konferansın, askerî olmıyan kararları arasın
da şu maddeler görülüyor : 

1. Umumi iktisadi gelişmeyi teşvik etmek, 
2. Sağlam bir vergi, maliye ve para politika

sı ile enflâsyonu Önlemek, 
3. Avrupa memleketlerinin dolar kazançla

rını artırarak, tediye muvazenesinin iyi bir su
rette halli ile ithalâtı korumak, 

Bu kararlar, bize de istifade verirse, müşte
rek savunma için Türkiye'nin katlandığı büyük 
fedakârlıklar bir dereceye kadar hafiflemiş olur. 

Memnun olduğumuz cihet şudur: Türkiye, 
vaziyetin icâplarını kavramakta, bir tarize mâ
ruz kalmamıştır. Aksine, Türkiye, müşterek sa
vunma için, herkesin üzerine düşen vazifeye tam 
hazırlanmasını istiyecek haklı bir durumdadır. 

Batı Avrupa'da sağlam bir savunma cephe
sinin bir an önce kurulması, Üçüncü Cihan Har
binin önlenmesi ve dünya sulhunun korunması 
demektir. Cumhuriyet Hükümeti, Türkiye'nin 
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katlandığı büyük fedakârlıkları müttefiklerin 
gözünde hakkiyle ve tamamiyle değerlendire
cek durumdadır. 

Avrupa Savunma topluluğu yüzünden çıkan 
güçlükler, bizim için, ayrıca ıstırab ve şikâyet 
konusudur. Büyük sulh dâvası için, bu müşte
rek savunma cephesinin kurulması, hayati bir 
ehemmiyet taşıyor. Cumhuriyet Hükümetinin, 
bu yolda hepinizin aynı fikirde olduğunu bile
rek, güçlükleri yenmeye çalışmasını temenni 
ederiz. (Alkışlar). 

Uzakdoğu hâdiselerinden yeni safhalar çı
kacağını gazetelerde görüyoruz. Hükümet, Bü
yük Meclise bilgi verecek durumda ise memnun
lukla karşılarız. 

Bizim fikrimiz şudur : Cihanın dört köşe
sinde büyük menfaatleri olan, müttefiklerin, 
muhtelif meselelerde kendilerine göre, görüş ve 
kavrayış şekilleri olabilir. Ancak bir noktada, 
müttefikler mutabık olmalıdırlar. Müşterek sa
vunmanın temeli Avrupa'da bir sağlam cephe
nin bir an önce kurulmasına dayanmalıdır. 

Türkiye, Avrupa Savunma Cephesinde en 
ağır yükü taşıyor. Ekonomi ve maliyede fe
dakârlığı en ilerıiye vardı rmıştır. Vücuda ge
tirdiği ordu, Millet ve Hükümet olarak, büyük 
vazife hissinin eseridir. Türk Ordusu, mede
niyet cephesinin nazik noktasında ve büyük 
müttefiklerden, nispetle, ayrı mevkidedrir. Bu 
ordunun ihtiyaçları, birinci derecede dikkati 
çekmek lâzımdır. Hükümetten bu 'meseleyi 
müttefikler gözünde lâyık olduğu ehemmiyetle 
canlandırmasını isteriz. Gördüğümüz askerî 
yardım, üzerimize düşen vazifenin ehemmiye-
tiyle mütenasip olmalıdır. 

Bu yolda Hükümetin bütün çalışmalariyle 
beraberiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başlıca 'ekonomik meselelerimiz üzerinde fi

kirlerimizi söyliyeceğûz: 
Memlekette, istihsalin artışını mesut bir 

hâdise olarak görüyoruz. Ziraat hayatımızda; 
ki ehemmiyetli olay, son senelerde, makineleş
menin gittikçe artmış olmasıdır. 

Şurası muhakkaktır kd, makineleşme, zirai 
bünyemizde yerleşmektedir. Bunun için lâzım-
olan tedbirleri almak, artık bir daha geri dö
nülmemek lâzımgelen bir zaruret olmuştur, is
tihsal faaliyetine giren traktör ve aletlerin ta
biî ömürlerini emniyet altına alma/k yolunda 
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ve makineleşmenin iktisadi ve içtimai hayatı
mızda doğurmak istidadında olduğu meseleler 
üzerinde Hükümetin dikkatli duracağını ümit 
ediyoruz. 

Bu arada dikkati çeken bir noteta şudur: 
İstihsal bolluğunun mâkûl neticesi ucuzluk 

ve ferahlık olmak lâzım iken, bunun yerine, ge
çim şartlarında sıkıntı görüyoruz. Pahalılık 
meselesini, ehemmiyetli bir konu olarak, Hü
kümetin ele almasını çok lüzumlu buluruz. Neş
redilen fiyat endekslerinin geçimin hakiki du
rumunu aksettirecek surette tekâmül ettirilme
sine ihtiyaç vardır. 

Memleketin endüstri hayatında, lüzumlu ve 
süratld bir gelişmenin temin edilmesi ihtiyacın
da israr ediyoruz. Halkı büyük mikyasta çift
çi olan bir medeni mîlletin dahi endüstri ile 
teçhiz olunmasının asgari ve en lüzumlu bir öl
çüsü vardır. Biz, bu ölçüyü henüz temin et
miş değiliz. Onun için temel sayılacak, endüs
tri tesislerini kurmaya ehemmiyet vermeye mec
buruz. 

Endüstri kurumları, bizim tarım mahsulle
rimiz için de bir teminattır. Meselâ, iplik ve 
dokuma hususunda Türkiye henüz büyük mik
yasta ithalâtçıdır. Bütün ihtiyaçlarımızı ken
di pamuğumuzla süratle temin etmek için ya
pılacak bir program, endüstriyel faydaların
dan başka, pamuk satışında mâruz bulunduğu
muz güçlükleri ehemmiyetli nispette azaltır. 

Gerekli endüstrinin tesisi işi her şeyden ev
vel bir program meselesidir. Mütehassıslarına 
hazırlattırılmış iyi bir endüstri programı, Dev
let ve hususi teşebbüs sahalarını mâkul bir su
rette ayırabilir. Program, yalnız içerden de
ğil, dışardan malî imkânların bulunmasını da 
kolaylaştırabilir. 

Program fikrinin zaman kazandırıcı kıyme
ti üzerinde ayrıca durmak isteriz. Memleketi
mizin, endüstri ve enerji tesisleri il-e- cihazlan-
dırılmasmda görülen gelişmeler, senelerce ev
vel yapılan teşebbüslerin mahsulüdür. 

Hükümetin şimdiden kararlaştıracağı ted-
birletfn faydalarını da seneler sonra idrak ede
bileceğimiz düşünülürse, bunların süratle prog
rama bağlanması ihtiyacı anlaşılmış olur. 

Senenin en mühim ekonomik hâdisesi, ticaret 
ve tediye muvazenesinde meydana çıkan açık ve 
bunun neticesi olarak, Ticaret hayatımızda hâsıl 
olan huzursuzluktur. 
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Bu durumun baskısı altında, hükümetçe acele 

ve zaruri olarak alman tahdit tedbirleri, ticaret 
hayatımızın sansılmasma, milletlerarası ticaret 
münasebetlerimizde zararlı akislerin doğmasına 
sebep olmuştur.. 

Tediye muvazenesinin temin olunabilmesi, 
bir çok memleketler gibi, Türkiye için de öteden 
beri büyük mesele mahiyetindedir. Gelecekte de 
bu keyfiyet daimî bir dikkatin konusu olacaktır. 
Açığın baskısı altında tahdit ve suni muvazene 
tedbirlerine gitmek, nihayet bir mecburiyettir. 
Zararlı olan cihet, tediye muvazenesini emni
yette imiş gibi, alâkadarlara her türlü teminatı 
verdikten sonra, ansızın tahditlere girişmektir. 
önümüzdeki sene, evvelden iyi hazırlanmış prog
ramla, ithal rejimini vaktinde kararlaştırıp ilân 
etmek ve ilân olunan usulde sadakatle durmak, 
kesin ihtiyacımızdır. 

Hükümetin bu meseleyi, lâyık olduğu ehem
miyetle göz önünde bulundurmasını bekleriz. 

Altın mevcudumuz için söyliyeceğimiz şudur: 
Altın milletlerarası tediye vasıtası olarak 

sağlam bir kudret kaynağı ehemmiyetini muha
faza etmektedir. 

İstihsal vasıtalarını ve ekonomik, tesisleri elde 
etmek için açık tediye muvazenesi ile çalışarak, 
uzun vâde içinde muvazene aramak yolu, kendi 
imkânlarımızla temini güç olan usullerdendir. 

Biz, bu son dört beş sene içinde, geniş mik
yasta dış yardım ve istikrazla fevkalâde imkân
lar bulduk. Eğer, tediye bilançosunda ve bütçe
de, muvazene fikrinin şimdiden esaslı bir pren
sip addetmezsek, dış yardımların ansızın daral
ması veya kesilmesi halinde, güç buhranlarla 
karşılaşırız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Elimizdeki bütçenin giderleri iki milyar yüz 

yirmi üç milyonu göstermektedir. Bütçe gider
lerinde ehemmiyetli bir artırma göze çarpıyor. 
Çok şükür, millî gelirimizde yükselme vardır. 
Ancak, gerek ticarette gerek bütçede, kazancı
mızdan daha çok masraf etmeye temayülümüz 
bizi ihtiyatsız bir duruma düşürebilir. Malî bün-

*yede ıslahat programı durgunluğa uğramıştır. 
Bizim maliyede büyük ihtiyacımız vatandaş mü
kellefiyetinin adaletle tevziini temin edebilmek
tir. Uzun senelerden gelen bu ihtiyacı ancak de
vamlı ıslahat fikri ile karşılayabiliriz. 

Hükümetin para kıymetini muhafaza etmek 
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kararında olduğunu her fırsatta öğreniyoruz. \ 
Çok kıymetli olan bu teminatın gerektirdiği ted- I 
birler üzerinde hükümetin dikkatli durmasını i 
bekleriz. i 

Muhterem arkadaşlar, I 
Bütçenin her bölümünde fikirlerimizi sırası ! 

geldikçe arzedeceğiz. (Alkışlar) j 
REİS —- Millet Partisi adına Arif Hikmet 

Pamukoğlu. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlar; Büyük Millet Mecli
sine sunulmuş olan 1953 Bütçe tasarısının, 
memleket, ve millet hizmetinde olan partiler 
zaviyesinden değil, umumi menfaatler yönün
den, tahlil ve tenkidinde afaki ölçüleri şiar edi
nerek bütün partili partisiz milletvekili arka
daşlarımı, Millet Partisi Meclis G-rupu adına 
sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Bravo sesleri). 

1. Meclis murakabesini güçleştiren zaman 
darlığı : 

a) Bütçe Kanunu tasarısına ve dolayısiy-
le Hükümetin bir yıllık umumi faaliyet ve icra
atına mütaallik müzakerelerin 13 gün gibi çok 
kısa bir zamana sıkıştırılmış ve böylece Mee- j 
lisin ve umumi efkârın murakabe vazifelerini 
hakkiyle başarabilmeleri için gereken müdde
tin öteden beri muhalefet partilerince izhar olu
nan temenni ve yapılan samimî tenkidler hilâ
fına olarak maalesef bu kere de çofk daraltıl
mış olması bu müzakerelerde güdülen gayeyi 
selbeder bir mahiyet taşımaktadır. 

<b) Kaldı iki, mevzuubahis tasarı, zamanın
da Meclise sunulduğu halde iki buçuk ay de
vam eden müzakere ve münakaşa sonunda 
Bütçe Komisyonunun gelirlerden ancak iki 
milyon lira tenzil ve giderlere ise 46 milyon li
ralık bir zam yapması; Meclis murakabe me
kanizmasının mahiyeti haikkmda oldukça açık 
bir fikir vermeye kâfidir, sanırız. Parlâmen
toların Hükümet faaliyet ve icraatını en geniş 
surette ancak Bütçe müzakerelerinde muraka
be edebilecekleri tezi bunun delilini teşkil eder. 

Tenkidimize başlamadan evvel Demok
rat Partinin muhalefette iken gerek progra
mında gerekse Bütçe tenkidlerinde secim beyan
namelerinde ve liderlerinin matbuata akseden 
nutuklarında istinat olunan esasları kısaca te- * 
barüz ettirmeyi faydalı bulmaktayız. 

2. Damokrat Partinin muhalefet zamanın
daki bütçe tenkitlerinin istinat ettiği esaslar, 
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a) Denk bütçenin, para kıymetinde istikra 

rın vergilerde adaletin, Devlet borçlarında azal
tılmanın. bütçede samimiyet ve tasarrufun» 
Maı-şall ve sair dış yardımlarda tezayüdün, 
orman istihsalâtmda artışın sağlanamamış ol
ması, orman dâvasının halledilmemiş olması, 

b) Hayat pahalılığının önlenememesi, altın 
ve döviz mevcudunun azalması, açıkların istik
razlarla kapatılması, Vasıtalı vergilerden ziyada 
Vasıtasız vergilere daha geniş yer verilmesi, 

Gibi konulardan ibarettir. 
3. Denk bütçe iddiası : 
Yeni bütçede (2 123 359 173) lira olarak tes-

bit edilen gider ile (1 959 854 000) liradan iba-
ret bulunan gelir arasındaki fark (163 505 173) 
liradır. 

Mukayeseye esas olmak üzere 1946-1953 yılla-
rina ait bütçe açıklarını yuvarlak hesap şöylece 
ifade edebiliriz: 
Yıllar 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1051 
1952 

Açık (mil 

95 
115 
128 
120 
174 
234 
199 

Zamlara ve 25 yıldır ender rastlanan lehte
ki tesiratı havaiye ile mukadder ve mukannen 
olan Marshall Yrdım plânı sıklet merkezinin 
1951, 1952 yıllarında toplanması neticesinde üst 
üste idrak edilen bereketli mahsule ve çeşitli 
gelir kaynaklarından tahmin fevkında elde edilen 
mühim bir varidat fazlalığına rağme bir türlü 
tahakkuk ettiremediği açıkça sabit olmuştur. Bu 
da gösteriyor ki, denk bütçe vait ve taahhüdü, 
diğer vait ve taahhütler gibi yerine getirilme
miştir. 

Bütçede tasarruf : 
Demokrat Partinin muhalefet yıllarında öne 

sürmekte olduğu tasarruf tedbirleri şunlardır : 
A) Hükümetin salahiyetli uzuvları bütçede 

ehemmiyetli tasarruflar yapılması lüzumuna»şid-
detle taraftar görünüyorlardı. Bu maksatla Dev
let hizmetlerini ve Devlet bütçesini umumi ve 
esaslı bir revizyona tâbi tutmak lüzumundan ve 
rasyonalizasyondan hararetle bahsettikleri halde 
bunu yapamamışlardır. (Demokrat Partinin 1950 
Bütçe tenkidi). 

— 324 -



B : 44 16.2 
B) Bütçe açığı yuvarlak hesap 154 milyo

nunun Marşal yardımından ve iç istikrazlarla 
kapatılması zarureti duyulmuştur. 

C) özlük haklar yekûnu 656 milyon lira gi
bi mühim bir yekûna varmıştır. Bu rakam bütçe 
giderler yekûnunun % 44 ünü teşkil etmektedir. 
Bunun mânası, bürokrasi çukuruna gittikçe da
ha ziyade götürülmekte olmamızdır. Bürokrasi
nin bir memlekette umumi hayatı ne kadar güç-
leştirdiği ve bilhassa 'iktisadi hayatı nasıl ve ne 
suretle kayıtlar altına aldığı malûmdur. Bürok
rasiye karşı mücadele silâhlarının en tesirlisi 
Devlet hizmetlerinin rasyonalizasyonudur. Bu 
vaziyet karşısında rasyonalizasyondan ve kadro 
masraflarının azaltılmasından vaz'geçtik, hiç de
ğilse, Bakanlıklar kurmak, yeni teşkilât kanun
ları getirmek ve Hazineye yeniden yeniye ağır 
masraflar yüklemek yoluna gidilmemiş olsaydı. 

D) Biz bir taraftan Devlet Hazinesini ko
rumak zaruretini duyarak hareket ederken diğer 
taraftan memur vatandaşlarımızın vaziyetlerinin 
ıslahını kendimize dert edinmiş bulunuyoruz. 
Çünkü bilhassa son on yıllık devrede hatalı idare
ler yüzünden yurdumuzda hayatı altüst eden 
geçim nizamı jginde aylıklı ve ücretli vatandaş
larımızın ne derecelerde sıkıntılara mâruz bıra
kılmış olduklarını yekinen bilmekteyiz. 

E) Ayrıca bütçe açığı kapatmak için gider
lerde ehemmiyetli tasarruflar yapılmasını ve 
«biz, bütçede tasarruf imkânlarının, gösterilmek 
istendiği kadar, mahdut veya imkânsız olduğu 
kanaatinde değiliz» deniliyor. Ezcümle Mecl'is 
inşaatına verilen paralardan tasarruf edilebile
ceği, Cumhurbaşkanlığı masraflarında, milletve
killeri ödeneklerinde, Millî Saraylar masrafla
rında, Beden Terbiyesi Bütçesinde, resmî oto
mobillerden, makam tahsisatlarından mühim ta
sarruflar elde edilebilir. Çalışma, Ulaştırma, 
Gümrük ve Tekel Bakanlıkları lâğvedilerek bu 
bakanlıkların vazifeleri ve bu bakanlıklara bağlı 
umum müdürlükler diğer bakanlıklara bağlana-, 
bilir, yardımlar faslı kaldırılabilir. 

F) özlük haklar masraf bütçesinin en bü
yük kısmını teşkil etmektedir, maaşlı ve ücretli 
memurlarımızın sayısı 1939 dan 1950 ye kadar 
54 579 dan 147 539 a çıkmıştır. Bu, 19 sene zar
fında üç misli bir artış demektir. 

31 Ocak 1946 da neşrolunan memurlar ista
tistiğine göre genel ve katma bütçelerle belediye
ler, özel idareler, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
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memur ve müstahdem yekûnu 222 167 e baliğ 
olmaktadır. Bu yekûna Millî Savunmaya bağlı 
maaş ve ücret sahipleri dâhil değildir. Bu hale 
nazaran yekûn 300 000 e doğru yükselmiş bulu
nuyor. Murakabesiz bir idarenin, hesapsız ve kay
gısız hareketinin bir neticesi olan bu halin en 
fazla mağdurları bizzat memurlarımızdır. 

Heyeti umumiyesine nazaran küçük bir azlık 
teşkil eden yüksek memurlarımızı nispe
ten müreffeh saysak bile, bugünkü ha
yat pahalılığı ve geçim zorluğu kar
şısında, aşağı derecelere indikçe memur
larımızın artan büyük bir müzayaka içinde bu
lundukları muhakkaktır. Devlet hayatında ras-
yonalizasyon ve nispeten az ve müreffeh memur
la iş görmek dâvası ne kadar erken ele alınırsa 
neticeleri o kadar mühim olur. Ne yazık ki, her 
vesileyle ortaya attığımız bu mesele hâlâ ciddî ola
rak ele alınmış değildir. 

Muhterem arkadaşlar; işte Demokrat Partinin 
1946 da başlıyan bütçe tenkidlerinin aradan 6 
yıl gibi oldukça uzun bir zaman geçmesine rağ
men hâlâ ciddiyetini olduğu gibi muhafaza etti
ğini belirtmek, bir taraftan Demokrat Parti mu
halefeti ile iktidarı arasındaki zihniyet, görüş, 
düşünüş, kavrayış ve icra yüklerinden, diğer ta
raftan ise bugünkü muhalefet partilerini tenkid 
külfetinin mühim bir kısmından kurtarması ba
kımından da bilhassa dikkate şayandır. 

ABDÜRRAHMAN BOYOCIGÎLLER (Zon
guldak) — Bravo (Soldan gülüşmeler). 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 
— Şu noktayı da kaydetmek yerinde olur ki, 
1950 Bütçesinden 200 milyon liralık bir tasar
ruf yapılabileceğini açıkça iddia etmiş bulunan 
Demokrat Parti, personel giderlerinde öteden 
beri tasarruf yapılabileceğini ileri sürdüğü hal
de, 1951 Bütçesinde personel giderlerinde bir 
evvelki bütçeye nazaran artışın durdurulduğu
nu ve 693 milyona yükselen yolluklar ve çeşit
li personel giderlerinde 9 milyonluk bir ta
sarruf sağlandığını ifade etmişti. 1952 yılı Büt
çesinde personel giderleri yekûnunun vait ve 
taahhüt hilâfına 741 987 627 liraya ve 1953 
de ise buna 44 888 402 liralık bir zam yapılma
sı bu nevi giderlerin gittikçe artmakta de
vam ettiğine ve edeceğine bir delildir. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — İş hacmi 
nereden nereye genişlemiş? 
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ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon

guldak) — Dinle dinle... 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Devamla) 

— Durum bu olduğuna göre tasarrufun tahak
kuk edip etmediğinin takdirini yüksek Mec
lise ve dolayısiyle umumi efkâra arzetmek iste
riz. 

Hayat pahalılığı : Bugünkü malî politika
yı ıslah etmek, milletçe kalkınmayı sağlamak ve 
hayatı ucuzlatmak için memleketin bütün kay
naklarının en verimli bir şekilde kullanılması- -
na ve binnetice kalkınma ameliyesinin hızlanma
sına yol açacak iktisadi ve malî politikanın ta
kip edilmesi zaruridir. Bu da bütçe, maliye, pa
ra ve plânlı iktisat politikalarının hep bir ara
da ahenkli bir şekilde yürütülmesi ile mümkün
dür. Plânlı ekonomiye ve isabetli bir malî poli
tikaya gereği gibi ehemmiyet verilmemiş oldu
ğundan dolayıdır ki, hayat pahalılığı bir tür
lü önlenememektedir. Bu hususta baş vurula
cak çareler şunlardır : 

1. Denk bütçe, 
2. Bütçede tasarruf, 
3. Malî kaynakların zorlanmasına ve inkişa

fına halel vermeden âdil teklif yollarının ger
çekleştirilmesi, 

4. Plânlı bir mesken politikasının takibi, 
5. Para istikrarının sağlanması, 
6. Devlet borçlarının azaltılması, 
7. İktisadi Devlet Teşekküllerinin hususi 

teşebbüse devri, 
8. Millî ekonomiyi sarsacak ölçüde politi

ka aleti olarak dar particilik zihniyetinden 
vazgeçilmesi (Şehirlere normal fiyatlardan aşağı 
ekmek yedirilmesi, orduya beş lira fazlasiyle 
«çuvalda» un verilmesi) gibi hususlardır. 

Şu noktayı da belirtmek gerekir ki, memur 
ve işçiler satın aldıkları emtia bedeline esasen 
dâhil bulunan vergilere ilâveten gelirinin % 20 
ve 25 ini vasıtasız olarak ödemektedirler. Bu da 
sabit ve dar gelirlilerin hayat pahalılığı müca-
delesindeki durumlarını zorlaştırmaktadır. 

Hal böyle iken, Demokrat Parti 1946 Büt
çesinin tenkidinde «Millî ekonomi bakımından 
son yıllarda bir ıstırab ve şikâyet mevzuu ola
rak önümüze çıkmış bulunan hâdise, bir taraf
tan fiyatlar seviyesinin büyük ölçüde ve süratle 
yükselmesi, diğer taraftan da muayyen bâzı iç
timai zümrelerin iratları ile bu fiyat yükseliş-

. 1953 O : 2 
leri arasında bir ahenk tesis edilmemiş olması
dır, yurt içinde hayat pahalılığı diye vasıflan
dırılan vakıa hakikatte bu muvazene bozuluşu
nun bir tezahürüdür.» deniliyor ve «Millî eko
nominin dış münasebetleri yani dış ticaretimiz 
bakımından fiyatlar meselesi ise millî paranın 
dış iştira kuvvetinin sabit kalması ve buna mu
kabil umumi surette fiyatlarımızın diğer mem
leketler fiyatlarından daha fazla yükselmiş bu
lunmasıdır.» cümlesi ifade ediliyor. 

Muhterem arkadaşlar; bugün paramızın iç 
ve dış iştira kuvveti, o zamana ve hattâ düne 
nazaran, sabit kalmak şöyle dursun, bilâkis 
hayli sukut etmiştir. Bunun neticesi olarak büt
çe gerekçelerinde bir tezahür vesilesi olarak ifa
de edilen gelir ve giderlerdeki artış, para kıy
metlerinin bugünkü iştira kuvvetiyle mütalâa 
edilirse lehte değil, aleyhte bir neticenin teza
hür edeceği aşikârdır. 

Bugün iktidar tarafından hayat pahalılığı 
ile mücadele şöyle dursun onu ağırlaştıran mû-
tad zam politikası, ayarlama namı altında, bü
tün şiddetiyle devam ettirilmektedir. 

Para kıymetinin istikrarı, döviz ve altın mev
cudu, tediye ve ticaret muvazeneleri : 

Bu mevzua Demokrat Partinin bütçe tenkid-
lerindeki görüşlerine temas etmekle girmeyi 
faydalı bulmaktayız. Demokrat Parti 1947 bütçe 
tenkidinde; bütçenin tetkikini güçleştiren ve 
umumiyet prensibine aykırı düşen sebeplere işa
ret ederek; Millî Korunma, Türk Parasını Ko
ruma ve Merkez Bankası kanunları gibi bir kı
sım kanunlarla Meclis salâhiyetlerinin icra kuv
vetine devredilmiş-olmasından ve bütçede görül
mesi icabeden birtakım gelir ve giderlerin büt
çe ve dolayısiyle Meclis murakabesi dışında kal
masından bu ve bu gibi kanunların verdiği 
salâhiyetlerle hükümetlerin vergiye benzer ge
lirler sağlayıp fonlar tesis ettiklerinden döviz 
alım ve satımlarından, dış ticraette fiyatların 
istenildiği gibi tanziminden şikâyet etmiş ve 
bir misal olarak dış ticaret döviz alım satımı 
muamelelerinden 135 ton altın teraküm ettiril
diğini belirtmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; para kıymeti, mem
leket refahının baromeıtresidir. Bu itibarla 
üzerinde hassasiyetle durmak zarureti vardır. 
Çünkü yalnız iş haomına göre ayarlanması ge
reken emisyon mekanizması, hükümetlerin beş 
on senedir aralıkscız Merkez Bankasına mü-
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racaatları yüzünden malî istikrarı tehdit eder 
mahiyet almıştır. Bunu önlemek için ticari 
muvazenemizi denkleştirmek ve senetler mu
kabili tedavüle çıkarılan bonolar rejimine son 
vermek lâzımdır. Memleketimiz beş on senedir 
para istikrarsızlığı içinde bulunmaktadır. Bir 
taraftan tedavüldeki para miktarı diğer taraf
tan fiyatlar artış seyri göstermektedir ki, ni
tekim 1950 sonunda 961 661 799 lira olan kâ
ğıt para miktarı, 31 Ocak 1953 te 1 230 606 721 
liraya yükselmiştir. Bu gidiş çeşitli mazeret
lerle ne kadar mazur gösterilmeye çalışılırsa 
çalışılsın, enflâsyona müteveccihdir. 

Türk parasının fiilen kıymeti, 7 Eylül ka
rarları devresinden sonrakine nazaran tekrar 
bir kat daha düşmüştür. Şayet bukünkü ik
tidar, politikasına alet olarak sunî fiyat esas
larım muhafaza etmek ve böylece büyük kitle
yi seçimlerde kazanmak sevdasından vazgeç
mezse (harb hali müstesna) bu memleket tek
rar bir 17 Eylül kararlarına boyun eğecektir. 
(7 Eylül sesleri). 7 Eylül kararlarına da bo
yun eğecektir. 

Çok temenni ederim ki, bu zamana kadar 
gösterdiğiniz hassasiyeti 7 Eylülün 17 Eylül 
olarak okunmasında da gösteriniz. Niye sükût 
ettiniz? Kabullendiğiniz için değil mi? 

Bunun ise Türk Milleti için bir çöküntü ya
ratacağı aşikârdır. Tarihin her devresinde zi
rai istihsal fiyatları, pek az istisna ile, sınai 
istihsal karşısında daima mahkûm olmuştur. 
Zirai karakteri haiz memleketlerde 10 iş saati 
her zaman sınai memleketlerin daha az iş sa
atleriyle mübadele edilmekte ve dünya nüfu
sunun artışı, insan ihtiyaçlarının artışı nisbe-
tinde bu mübadele, sınai memleketler lehine 
olarak kullanılmak istenilmektedir. Bu hale 
göre, artık bir hayal olan çok taraflı serbest 
döviz mübadelelerine dayanan bir ticari niza
ma bel bağlıyarak, yüksek maliyetlerle gözü 
kapalı zirai istihsalâtı artırma gayretleri ka
dar istihsal maddelerinin ucuza maliyetini sağ
lamak ise, bozuk bir dış ticaret sistemi (takas, 
kliring ve benzeri usullerle) ve suni fiyatı ayar-
lamalariyle mümkün olamıyacaktır. 

Şu noktayı da belirtmek yerinde olur ki, 
Demokrat Parti öteden beri bütçe tenkidlerin-
de altın ve döviz mevcudumuzun azalmasına, 
malî, iktisadi durumun kötüye gittiğinin delili 
gözü ile bakmıştır. Daha dün on ton altınm \ 
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terhinini millî bir felâket olarak mütalâa eden 
Demokrat Parti muhalefeti 1952 - 1953 yılı ara
sında 54 661 953 kilo altını döviz tedariki 
maksadiyle ecnebi (bankalara terhin etmiş bu
lunduğunu bugün iktidar olarak, ne kadar acı 
olsa da itiraf etmek zorunda kalmıştır. (Kilo 
değil, gram sesleri, rakamı düzelt sesleri). Bu
nun yanında, döviz vaziyetimiz de 'hâlâ ciddiye
tini muhafaza etmektedir. Merkez Bankası bül
tenine göre 31 Ocak 1953 durumuna nazaran 
döviz alacakları 543 052 246, dövdz borçları ise 
İSO 959 868 liradır. Aradaki fark 392 092 387 
lira gibi mühim oir yekûna baliğ olmaktadır. 
Elimizde bakiye altın miktarı ise 72 tondur. 
Bunun da takriben 24 milyon lira karşılığm-
daki 8 tonu amortisman sandığına aittir. Bu 
mevcudu resmî rakamlara göre 392 milyondan 
ibaret bulunan döviz borçlarımıza yatımrsak 
192 milyon lira daha 'borçlu vaziyette olduğu
muz anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar elde mevcut emtia stoklariyie 
döviz borçlarımızı ödemeye imkân hâsıl olsa 
dahi gelişme halinde bulunduğumuzu göz önün
de tutarak evvelce tesis edilmiş bulunan altın 
ve döviz stoklarını yeniden ihyaya pek de im
kân görememekteyiz. Esasen Demokrat Parti 
iktidara geçtiği günden beri altın ve döviz du
rumumuzun daima aleyhe bdr seyir takip et
mekte olduğu cümlece malûm bulunmaktadır. 
Yegâne dış tediye vasıtası olan altın ve döviz 
ihtiyatının elden çıkarılmış ve halen yeniden 
tesis edilememiş bulunması, malî ve iktisadi 
bakımlardan olduğu kadar memleketin umumi 
güvenliği yönünden de tenkid ve tesire şayan
dır. 

Kaldı kd son 12 aylık dış ticaret istatistik
leri de maalesef memleketimizin aleyhine olu
şunda bir seyir takip etmektedir. 

Burada bir noktaya işaret etmek lâzımdır. 
Ticaret muvazenemizin aleyhe oluşunda lüks eş
yanın da mühim rolü vardır. 

Dış ticaret istatistiğinde dikkati çeken di
ğer bir nokta da iktisadi gelişmeye mütenazır 
olarak senevi 130 milyon liralık akar yakıt it
halidir. Türkiye'de petrolün bulunduğu 1948 
den 1953 yılına kadar memleketimizin ihtiyacı
nı 'karşılıyacak kapasitede istihsal imkânımız 
mevcut iken, tasfiyehane tesis edilememesi yü
zünden yüz milyonlarca liralık döviz kaybedil
miştir. 
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Devlet borçları : Memleketimizde mali ve 

iktisadi basiretsizliğin- bir neticesi olarak Dev
let Borçları da yıldan yıla artmaktadır. Bu 
mevzuda sadece birkaç yıla ait yekûnları zik
retmekle iktifa edeceğiz. 

Genel ve Katma bütçelerle Devlet Ekonomi 
Kurumlarının borç yekûnları : 

1948 de 2 439 000 000. -
1949 da 2 148 000 000.-
1950 de 2 402 000 000.-
1951 de 2 759 000 000.— 
1952 de 2 895 591 564.- liradır. 
Bu konuda. Demokrat Partinin muhalefette 

bulunduğu zamanlarda şiddetle tenkid ettiği 
bu artış seyrini iktidara geçtiği üç yıldan beri 
bir türlü durdurmaya muvaffak olamayışını 
belirtmek isteriz. 

Bu arada şu hususa da memnuniyetle temas 
etmek isteriz ki, Demokrat Parti iktidarı, es
ki iktidar zamanında esasları hazırlanıp kısmen 
tatbikma geçilen ve 'bugün dahi tatbikatı iti
bariyle tenkidden 'kurtulamıyan yol, 'büyük ve 
küçük su işleri, liman ve deniz sığınakları in
şası ve zirai istihsalin artırılması teşebbüsü gi
bi esasen her iktidarın yapmak mecburiyetinde 
bulunduğu işleri bir parça daha hızlandırmıştır. 

tç politika : Bütçe, Hükümetlerin bir yıllık 
umumi faaliyet ve icraatının ayinesi olduğuna 
göre Demokrat Parti 'iktidarının iç politikaya 
taallûk eden faaliyetine kısaca temas etmek ye
rinde olur. Hak ve hürriyetleri teminat altına 
almak vait ve taahhütleriyle iktidara gelmiş bu
lunan Demokrat Parti, maalesef bu vait ve taah
hütler hilâfına, demokrasiyi gerçekleştirmek hu
susunda hiçbir ciddî teşebbüse geçmemiş ve geç
mek temayülünü de göstermemiştir. Muhalefet 
zamanında istibdat devri kanunları diye şiddet
le tenkid etmiş bulunduğu mevzuat maalesef bu
gün de olduğu gibi yürürlüktedir. Antidemokra
tik Kanunlerı tnceleme Komisyonunun hazırladı
ğı 28 büyük sayfalık rapor bir yıl evvel Hükü
mete takdim edildiği halde bunların tadil ve ıs
lahı cihetine gidilmemiş olmasının, dünkü ve bu
günkü zihniyetler arasında esaslı bir fark mevcut 
olmadığını göstermesi bakımından, tebarüz etti
rilmesi yerinde olur. Buna muvazi olarak fikir 
ve içtima hürriyetine karşı Balıkesir'den başh-
yarak yurdun muhtelif köşelerinde beliren vakı
alar, demokrasi yönünden elbette bir üzüntü 
kaynağıdır. 
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Demokrat Parti iktidarının, muhalefette iken 

ist'ibdat devri mevzuatı diye şiddetle tenkid etti
ği antidemokratik kanunlar, yerlerini demokra
tik mevzuata terketmedikee memlekette demokra
tik havayı teneffüs etmek 'imkânı bulunamıya-
caktır. Çünki istibdat devri denilen dünkü reji
me has müessese, mevzuat, zihniyet ve icraat he
men olduğu gibi muhafaza edilmiş ve hattâ da
ha da şiddetlendirilmek yoluna gidilmiş iken de
mokrasiden bahsetmek ancak bir hayal olur. 

Hemen kaydetmek yerinde olur ki ist'ibdat 
markalı bir tezgâhta demokrasi kumaşı dokuna
maz. 

Binaenaleyh, bu duruma bir nihayet verip 
yurdumuzda demokrasiyi gerçekleştirmek için, 
her şeyden evvel Anayasanın tadili ile Ayan 
Meclisinin ve Anayasa Mahkemesinin kurulması
na, bitaraf yüksek seçim organı mekanizmasının 
tam bir salâhiyet ve istiklâlle faaliyetine, başta 
valiler olmak üzere bütün vilâyet memurlarının 
mukadderatlarını Bakanların dudakları arasın
dan çıkacak bir çift söze bağlıyan îller İdaresi 
Kanununun, Seçim Kanununun, Memurin Mu-
hakemat Kanununun, Ceza Kanununun, tiler İda
resi Kanununun, Tahsili Emval Kanununun, Nü
fus Kanununun, Belediyeler Kanununun, Ce
miyetler Kanununun, Sendika Kanununun, İm
paratorluk devrinden müdevver olduğu halde 
tatbikatı dahi İktidar Partisince yadırganan Iç-
timaatı Umumiye ve ilâh., kanunların süratle tâ
dil ve ıslahına zaruret vardır. 

Yukarda bu antidemokratik kanunların teş
didi cihetine gidilme temayülünden bahsettik. Bu
na misal olarak Ceza Kanununun 159 ncu madde
sini tadil teşebbüsünü zikretmek yerinde olur. 
Bu maddenin tadili suretiyle esasen vatandaşa 
nispetle bir kat daha zırha bürünmüş olan Kabi
ne üyelerinin, şahıslarına matuf suçlardan do
layı ikinci bir teminat zırhı ile korunmaları zih
niyetinin eski iktidar zamanında bile tezahür et
memiş bulunduğunu, bir mukayese zemini sade
dinde, belirtmek isteriz. Buna ilâveten Genel 
Mahkemeler Kuruluş Kanunu tasarısının muvak
kat 3 ncü maddesiyle Temyiz mahkemesinin lağıv 
ve yeniden teşkil olunmak teşebbüsünü zikretmek 
icabeder. Bu teşebbüsle hâkimlerin teminat
ları kaldırılmakta, ve en yüksek kaza müessesesi, 
siyasi maksatlar uğruna esasından sarsılmak teh
likesine mâruz bulunmaktadır. Bunun demokra
tik rejim bakımından kötü bir tesiri de, yirmi 
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beş seneyi dolduran memurların tekaüde sevke-
diyebilmelerini sağlıyan teşebbüsle çok yakından 
ilgili bulunmasıdır; zira tam mânasiyle müsta
kil olmaları tevzi ve tavizi adalet yönlerinden za
ruri bulunan hâkimlerimizin teminatlı olmaları
na rağmen, memur sıfatının haiz bulundukların
dan, her an siyasi nüfuza tâbi tutulabilmeleri ve 
bu yüzden endişeye, emniyetsizliğe ve huzursuz
luğa düşmeleri keyfiyetidir. Eğer memleketimiz
de bugüne kadar hakiki demokrasi teessüs etmiş 
olsaydı demokrasiyi gerçekleştirmek vait ve ta-
ahhüdiyle iktidara gelen Hükümetin bu gibi te
şebbüslere geçmesine asla imkân görülemezdi. 

Partilerarası münasebetler; demokrasi, parti
ler rejimidir. Biraz evvel arzına çalıştığım du
rumdan da anlaşılacağı üzere memleketimizde ka
nunlarla, demokratik bir iklim yaratılamamış ve 
bu iklime uygun demokratik müesseseler henüz 
kurulmamıştır. Üstelik partilerarası münase
betlerin, iktidar partisinin keyfi siyasi görüşle
rine göre ayarlanması temayülü belirmiş bulun
maktadır.1 Bu itibarla bugünkü şartlar altında, 
partilerarası münasebetlerde, demokratik anla
yışla, normal ve müstakar bir mahiyet aramak 
muhaldir. 

Burada bir noktaya temas etmeden geçemiye-
ceğim; bugün radyonun öğle neşriyatında Maliye 
Vekilinin bütçeyi takdiminden sonra ana muha
lefet partisi lideri sayın İnönü'nün tenkidlerde 
bulunacağı bildirilmiştir. 

Biz de bugün yurtta teşkilâtını kurmuş bu 
lunan Millet Partisi adına «baba muhalefet» parti
si sıfatiyle, tenkidlerimizî sunmaya müsaraat edi
yoruz. «baba muhalefet» partisi olduğumuzu 
her halde sayın, iktidar Partisi de kabul buyur
muş olacak ki, demokrasinin ruhu olan müsavat 
prensibini siyasi partiler arasında hiçe saymak 
pahasına dahi olsa baba muhalefetin erkek sesi- i 
nin bu millet kürsüsünün yayım servisine ihti- j 
yaç hissettirmediği yolundaki demokratik görüş I 
ve buluşu ile bu servisi sıra bize gelince, işlemek- I 
ten alakoymak emrini esirgememek lûtfünü gös- j 
termiştlr. J 

Fikir ve prensiplerinin, birbirinin aynı oldu- j 
ğunu iftiharla söyliyen her iki partinin, Türk ! 
demokrasisini geliştirmek yolunda takip ettikleri i 
bu yeni politikayı takdir etmemek elden gelmiyor, j 

.Söz buraya gelmiş iken şu noktayı da belirtmek ı 
isteriz ki : 

Millet Partisi programının 13 ncü maddesin- ı 
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1 deki «kabul ettiğimiz inkılâpçılık, insan tabiatı 
[ ve içtimai âmil ve şartları zorlamadan ve daima 
İ ilerlemek mânasında nizamcılığın başka bir ke-
I lime ile ifadesinden ibarettir. Millet ve memleke-
i tin her sahada müterakki memleketlerle muvazi 
! yürütecek ve medeniyet icaplarına uygun her 
' faaliyette istikbali göz önünde tutarak» sarsıntı 
! vücuda getirmeden. Millî ve içtimai faaliyeti 
I idare etmeye taraftarız. Her devrin icabatını tes-

bit etmek, o devirde yaşıyan neslin mukaddes hak
kı olduğunu kabul ediyor, ancak her hamlenin 
geriliğe imkân bırakmadan anaelerimize ve mil
letin iradesine uygun ve hakiki ihtiyaca tetabuk 
eder şekilde tanzimini istiyoruz, «hükmü ile 12 

j nci maddesindeki» parti din işlerinin Devlet iş
lerinden ayrı tutulmasını kabul eder, herkesin 
vicdan ve itikat hürriyetini dilediği dilde ve di
lediği şekilde ibadete hakkını mukaddes tanır. 
Parti Türkiye'de, muhtelif din ve mezheplere 
mensup cemaatlerin dinî maksatla teşkilât vücuda 
getirmelerini ve dinî vakıfların bu teşkilâta dev
redilmesini tasvip ve müdafaa eder. 

Bu teşkilât kendi mensuplarının din işlerini 
tanzim ve idareye salahiyetli olmalıdır. îlâh...» 
hükmiyle bu görüş, 10 aralık 1948 de Birleş
in iş Milletler Genel Kurulu taraflıdan kabul 
olunup Bakanlar Kurulunca mekteplerimizde 
okutulması karar altına alınan insan Hakları 
Umumi Beyannamesinin 18 nci maddesineki 
« her şahıs* fikir, vicdan ve din hürriyetine 
hakkı vadır. Bu hak din veya kanaat değiştir
mek hürriyetini, dinini, dinini veya kanaatini, 
tek başına veya topluca açık olarak veya husu
si surette öğretim, tatbikat, ibadet ve âyinlerle 
izhar etmek hürriyetini gerektirir » 20 nci mad
de mucibince de ; « her şahıs muslihane toplan
ma ve dernek kurma ve derneğe katılma ser
bestisine maliktir » hükümleri muvacehesinde 
de açıkça görülmektedir ki, Millet Partisi hiç
bir zaman dini siyasete âlet etmeyi nazariyat
ta olduğu kadar tatbikatta da tecviz etmemek
tedir. Buna mukabil Demokrat Parti progra
mının 14 ncü maddesindeki lâiklik prensibine 
tamamen aykırı düşen « gerek din tedrisatı 
meselesi ve gerekse din adamlarını yetiştire
cek müesseseler kurulması hususunda müte
hassıslar tarafından esaslı bir program hazır
lanması zaruridir » hükmünün Devletin din iş
lerine müdahalesinden başka suretle izahı pek 
güçtür. Keza Diyanet işlerinin hâlâ Başba-

— 329 — 



B : 44 16. 
kanlığa bağlı kalmakta devam etmesi de, bu 
görüşün diğer bir tecelliyidir. 

Memleketimizdeki mânevi huzursuzluğun, 
diğer partiler statülerinde, bizimkine mümasil 
sarih prensiplerin yer almamış olmasından ileri 
geldiğine kaani bulunan Millet Partisi Meclis 
Grupu, mensup olduğu partinin, geçmişin me
suliyetlerine asla iştirak etmemiş ve hele ikti
dar mesuliyetini de henüz deruhde eylememiş 
bulunmasına binaen her hangi indî ve siyasi 
mülâhazalara dayanan bir iddiaya da asla he
def olamıyacağını ehemmiyetle umumi efkâra 
belirtmek isteriz. 

Kaldı ki, partimiz, programının 6 ncı mad
desinde açıkça hakikî demokrasinin samimî ta
raftarı ve müdafiidir. Biz, bundan fert hak 
ve hürriyetlerini devamlı teminat altında tutan 
ve her biri bir hukuk Devleti teşkil eden Batı 
demokrasilerini kasdediyoruz. 

Partimizin demokrasi telâkkilerine göre, az
lığın çokluğa tahakkümü nasıl gayrimeşru ise, 
çokluğun azlığa ait insan haklarını çiğnemesi 
de aynı derecede gayrimeşrudur, hükmünü be
lirtmiş bulunmaktadır. 

Dış siyaset : 
Muhterem arkadaşlar; bugün Devlet camiası 

içinde hüküm süren en büyük endişe, münferit ve 
müşterek emniyet konusu üzerinde toplanmakta
dır. Sulhun za'fa değil kuvvete istinat ettiği 
hakikatini idrâk etmiş bulunan her devlet, bir 
bütün olan sulhun, müsellâh bir müşterek emni
yet sisteminin kuvveden fiile çıkmasiyle elde edi
lebileceğine kaanidir. 

Milletlerarası barış ve emniyet artık beynel
milel teşkilâtın kuvvetine tâbi bulunmaktadır. 
Bununla beraber, beynelmilel teşkilâtın kuvve
ti de, milletlere bağlıdır. Demek oluyor ki, her 
iki varlık da kuvvetlerinin kaynaklarını birbir-
lerinde görmekte ve bulmaktadırlar, tşte bunun 
içindir ki, Dünya barışının ideal bir şekilde tees
süs edebilmesi için, her şeyden evvel karşılıklı 
itimadın tam manasiyle doğması şarttır. Çünkü 
barış da esasında, bir nevi itimat meselesidir. 
Bu itibarla devletler mevcut emniyet çemberleri
ne rağmen toprak bütünlüklerini, hakimiyet ve 
istiklâllerini korumak bakımlarından bir taraftan 
müştereken diğer taraftan her türlü çareye baş 
vurarak, siyasi, hukuki, iktisadi, malî, askerî 
ilâh... sahalarda hummalı bir faaliyet göstermek
tedirler. Siyasi ufukların gittikçe kararmakta ol-
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duğu son zamanlarda şayet mukadderse, Üçüncü 
Dünya Savaşı yalnız askerî ve siyasi sahada değil 
aynı zamanda dünyanın müşterek patrimuvanı 
olan mânevi ve ahlâki kıymetler sahasında da de
mokratik ideale, insanlık haysiyetine, hak ve hür
riyetlerine sımsıkı bağlanmakla ancak müncer 
olabilir. Binaenaleyh her devlet müşterek müda
faayı müfret müdafaadan üstün tutmadıkça ga
yeye ulaşılamaz. 

Hiç şüphe yoktur ki, sulh gibi harb de artık 
cihanşümuldur. Dünyanın her hangi bir yerin
de vukubulan tecavüz diğer bütün sahalar için 
de tecavüz yahut hiç almazsa bir tecavüz tehdidi
dir. Kore bunun açık bir misalidir. Dost ve 
müttefikleriyle birlikte müşterek ideale, ahde vefa 
düsturuna sımsıkı bağlanmış bulunduğunu açıkça 
ispat etmiş bulunan Türkiye için olduğu kadar 
bütün devletler için de muhtemel bir üçüncü sa
vaş, harabiyetin biricik timsali olan külü kurtar
mak için değil, ancak toprak bütünlüğünü hâki
miyeti ve istiklâli korumak için mevzuubahis ola
bilir. Bu konuda belirecek her tehlike karşısın
da Büyük Türk Milletinin şerefli mazisinde ol
duğu gibi hal ve istikbalde de tek vücut olarak 
savaşacağına asla şüphe yoktur. 1951 ve 1952 
dünya iktisadiyatı yanında Türkiye ekonomisinin 
arzettiği faktörleri kısaca tetkik edelim : 

1. Birçok zirai mahsullerde ezcümle hubu
bat, pamuk, yapağı, yün, 1-uru yemiş ve yağlı to
humlar gibi maddelerde geçici gayritabiî yüksek 
ve arızi fiyatlar göze çarpmaktadır. 

Buna mukabil dünya zirai mahsulât fiyat
ları en az halen % 20 - 30 nispetinde düşmüş bu
lunmaktadır. Netice itibariyle bir milyarlık ih
racatımız miktar bakımından, hacmi değişme 
sebebiyle, fiyat bakımından 200 - 300 milyon 
lira azalmış olacaktır. 

Şu noktayı da belirtmek yerinde olur ki, bun
dan böyle iklim şartlarının, büyük sulama işleri 
sağlanmadıkça daima aynı seyri takip etmesi de 
bir esas olarak almamıyacaktır. 

Daha uzun seneler, memlekete sokulan maki
neli ziraatin sağlıyacağı istihsal fazlalığı, bu ma-
kinaların tahmil ettikleri külfetleri - Akar yakıt, 
yedek malzeme - işletme malzemesi, ilk senelerde 
vukua gelen en az % 20 nispetindeki masraflar
dan dolayı, taşraya ödenecek kiymetleri güçlükle 
örtebileceği de göz önünde tutulmalıdır. 

Suni yüksek fiyat ayarlamalarının devamlı 

— 330 — 



B : 44 16 . 
olamayacağı ve Devlet bütçelerinin dahi buna ki
fayet edemiyeceği unutulmamalıdır. 

Son üç aylık hâdiselerin, dış ticaret açığının, 
çok taraflı serbest döviz ticaretine vurulmak iste
nen gemlerin ve daha ileride alınması zaruri bâzı 
ters kararların (Pamuk zararları, yeniden tes
bit edilecek hububat fiyatları hakkında) mevcu
diyeti arzolunan tenkidlerin isabetini göstere
cek mahiyettedir. 

Gerekçedeki «Şahsi teşebbüse muhtaç olduğu 
geniş imkânları bahşetmiş olmak iddiası karşı
sında» göze çarpan manzara, aksi istikamette 
dikkati çekmektedir. Evvelâ hiçbir iktisadi te
şekkül şahsi teşebbüse devredilmemiştir. Hubu
bat ihracı dahi bidayette Hükümet kanalı ile, 
sonra da belirli, muayyen şirketlere verilerek, 
bu sahada yalnız elemeği karşılığı çalışan şahsi 
sermaye ve teşebbüsler de âdeta piyasadan ko-
vulmuşlardır. 

Marshall Yardımı ile sınai tesisler için mu
kadder krediler, Türkiye'ye tahsis olunan ve su
reti sarfları yetkili makamlarca tesbit edilen 
ve muayyen şekillerde sarfı zaruri olan birtakım 
imkânlardır ki, bu da iş başına gelen yeni ikti
darın bir eseri hikmeti ve marifeti değildir. 

Ziraat Bankası ikrazatmın yükseltilmiş ol
ması iddiasının iç yüzüne bir göz atılınca şıı 
manzara belirmektedir : 

A) Marshall Yardımından yapılan motor, 
jip, traktör ve saire % 2/1 faizle ve 20 yıl müd
detli kredilerle alındığı halde köylüye istihsal 
vasıtası olarak % 5-7 faizle ve evvelâ 5, sonra 
4r yıl müddetle devredilmiş ve tutarlarının Zi
raat Bankası sermayesine ilâvesi cihetine gidil
miştir. 

B) 1949 - 1950 devresinde bankaya tahvi
lât çıkarma salâhiyeti veren kanunun kabul ve 
tatbikatından elde edilen meblâğdan plânsman 
sağlaması, 

C) Mütemadiyen yükselen bütçe yekûnla
rı üzerinden banka sermayesine mahsuben veri
len tahsislerin artması ve kâr paylarının ilâve
si, 

D) Ziraat Bankası reeskont portföyünün es
kisine nispetle biraz daha fazla işletilmesi, 

Gibi kendiliğinden ve bir devre evvelki ka
nunlarla sağlanan kaynaklardan gelen mühim 
meblâğlarla takviye olunan Ziraat Bankası plas
manlarının elindeki tahsis, hagi iktidar zama-
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nına rastlarsa rastlasın zirai istihsale müte
veccih olacaktı. Bu itibarca bugünkü ikti
darın bundan bir övünme payı mevzuubahis 
olamaz. Maalesef iktidar bu hakikatin ancak 
kendi zamanına düşen tatbikatını politikada is
tismar ederek büyük köylü kitlesini kendi poli
tikasına inandırmak yoluna sapmıştır. Bu iti
barla, memleketimizin dünya barışında oyna
maya namzet bulunduğu çok mühim ve müsait 
durumu ile münasip yardımlarımızın sağlan
masında millî güven ve menfaatlerimizin müsavi 
şartlar altında fiilen de teminat altına alınma
sına mütaallik plânı ve kararlarda Hükümetin 
pek hassas ve uyanık bulunmasını hararetle tav
siye ederiz. (Bravo sesleri) 

Son olarak şu noktayı da belitmek isteriz ki, 
dünya demokrasileri iktisadi ve malî sahada ve 
zirai plânlı faaliyetlere sımsıkı sarılarak bu 
alanlarda büyük inkişaflar sağlamışlardır. 

Hükümetlerimiz yerinde yapılan tenkidlere 
ehemmiyet vermedikleri için memleketimiz kal
kınma sahasında diğer memleketlere nazaran 
maalesef geri bir seviyede kalmış büyük ve do
yurucu inkişaflara imkân sağlıyamamıştır. 

Bu itibarla mâruz tenkidlere binaen yeni 
bütçe vesilesiyle Hükümete itimatsızlık reyi ve
receğimizi arzederiz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Türkiye Köylü Partisi adına Sey
han Mebusu Dr. Cezmi Türk. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Muhterem ar
kadaşlar; henüz bir yıla dahi varmamış, yeni 

! doğmuş bir parti olarak Türkiye Köylü Partisi 
I adına ilk defa Türkiye Devlet Bütçesini tenki

de başlamaya nail olmakla bahtiyarım ve heye
canlıyım. Büyük bir dâvanın peşinde ve küçük 
bir partinin temsilcisi olarak huzurunuzda bu 

i beyanatıma başlarken, bilhassa ihtisasım dışm-
I da olan mevzulara da temas zaruretinde kalaca-
j ğım için beni mazur görmenizi ve bâzı hatalarım 
I olursa müsamahanızı rica ederim. 
| Arkadaşlar, 1953 yılı Bütçesi üzerinde, önce 

bütçe usulleri üzerine dikkatinizi çektikten son
ra Devlet bütçelerinin karakterleri bakımından 

I mukayeseli bir tetkik yapmak ve nihayet bun
dan elde edilecek neticeleri kısaca huzurunuz-

! da tesbit etmek istiyorum. 
I Usul bakımından bütçeyi denetlemede, ince

lemede henüz demokratik esaslar tesis edilmiş 
değildir. Elimizdeki bütçe bu esaslara göre ha
zırlanmış değildir.... Bütçelerin; önce İhtisas 
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komisyonlarında, bilhassa bakanlıklarla ilgili 
komisyonlarda tetkik ve murakabesi gerekirken 
ve sonra da Bütçe Komisyonunda temyizi ve ni
hayet Meclisin millî murakabesine arzı gere
kirken, maalesef sadece yalnız Bütçe Komis
yonunda müzakere edilmekte ve bu suretle hem 
zaman kaybedilmekte, hem de murakabe tam 
mânasiyle müessir olamamaktadır. Biz bu ba
kımdan bu sistemi daha önce ve daha müessir 
bir şekilde tatbik etmiş olan milletlerden örnek 
almak mecburiyetindeyiz. Onun içindir ki, bu
günkü bu sistem tenkide uğramıştır. 

Batılı mânasiyle demokratik bir memlekette 
bütçelerin teşriî murakabesi ve bunun derin 
ve devamlı olması parlâmanter rejimin kudret 
ve tekâmül seviyesini gösteren en güzel bir müş' 
irdir. Maalesef bizdeki durum bu bakımdan 
da henüz çok geridir. 

Bakanlıklarda Bütçe hazırlığı 
Fikirler-: 
1. Her Bakanlıkta bütçe hazırlık ve hesapla

rını yapacak tecrübe ve kifayete sahip personelle 
teşkil edilm'iş birer büro bulunması zarureti gös
termektedir. 

Ayrıca Başbakanlık emrinde muhtelif bakan
lıkların bütçelerini tetkik ve tevziine muktedir 
olacak bir koordinasyon bürosu da kurulmalıdır. 
Bütçelere konan milyonların en verimli şekilde 
nasıl ve ne suretle sarf edileceğini gösteren tetkik
ler proje ve programlar maalesef ya hiç yok veya 
pek nakıstır. 

Bunun için bütçelerle tahsis edilen yüz mil
yonların en verimli ve en az masraflı şekilde sar
fını temin edecek bir teşkilâtlanmaya acilen ve 
şiddetle lüzum olduğu aşikârdır. 

Bütçelerin gerekçelerine geçecek nazarî esas
ların ve bibliografik etüdlerin metotsuz ve pek 
gelişigüzel yapılmakta olduğu hayret ve esefle 
dikkati çekmektedir. 

Devlet büroları henüz objektif bir bütçe ha
zırlığı için dahi yetişkin ve kifayetli olmadıkla
rını göstermektedirler. 

Bizde sadece Bütçe Komisyonunda ve on da
kikalık söz tahdidi ile yapılmakta olan tetkik ve 
murakabede pek seri olmaktadır. Üstelik 42 üye
li .komisyon 14 kişi ile ekseriyet yapabilmek için 
her gün b'ir kaç saatini kaybetmiştir. Millî mu
rakabenin esası olan malî murakabeyi temin ve 
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tahakkuk ettirecek olan yegâne komisyondaki bu 
devamsızlık iyi değildir. 

Ayrıca komisyonda ilânlar meselesi görüşülür
ken ortaya sürülen deliller cevapsız kaldıktan 
maada Başbakanın şahsi bir müdahalesiyle de 
durdurulmuş. Bu yüzden Başkan ve İkinci Baş
kan istifa etmişlerdir. Demek bugünkü zihniyetle 
komisyonun bu eksik ve seri olan murakabe ve 
tetkikma dahi tahammülsüzlük gösterilmiştir. Bu 
da hiç doğru değildir. 

Sayıştay tetkikleri 
Anayasamız mucibince Meclise mülhak bir 

malî murakabe organı olan Muhasebat Divanı
nın yeniden teşkilâtlanmasına zaruret vardır. 

Bugün için, murakıp, hesap muameleleri için 
hâkim. İta âmirlerinin bütçe sarfiyatına karşı da 
müstantik veziyetinde bulunan bu teşkilâtın ça
lışmasının Cumhuriyetin ilk kuruluş devirlerin
de çok müessir olmuştur. 

Fakat sonraları bu mühim müessesenin ra
porlarında bahsettiği Meclisin alâkalı komisyo
nunca dikkate dahi alınmadan katî hesap rapor
ları tasdiki devri kaim olmuştur. 

Üç ayda bir Devlet bütçelerinin icra ve tat
bikatı hakkında da Meclisi tenvir edilememekte
dir. .Şekil murakabesi yerine esaslı ve ihatalı mâ
nevi ve malî murakabe sistemi konmalıdır. 

Bu arada Devlet emval ve ayniyatının mura
kabesi de esaslı bir sisteme bağlanmalıdır. Şimdi 
gerekçe ve Bütçe Komisyonu raporlarının mu
kayeseli tetkik ve tahliline geçiyorum. 

Toptan eşya fiyatları: 1953 Bütçesinde gerek 
Hükümet gerekçesi gerekse komisyon raporu top
tan eşya fiyatları ile işe başlamaktadır. Her iki 
vesikada da usul ve esaslar hatalıdır. Arada, 
maalesef, mürettip hatasiyle izah edilemiyecek 
yanlışlıklar da yapılmıştır. Bunları tebarüz ettir
mek isterim. 

Birleşmiş Milletler istatistiklerinde toptan eş
ya fiyatları ücretler ve fiyatlar bahsinde ele alı
nır. Bizim Devlet istatistik bültenlerimizde ge
çim endeksleri sırasında bunlardan bahseder. 

Bütçe gerekçe ve raporları ise bunları; dün
yadaki ve yurdumuzdaki fiyat hareketlerini, en 
munis şekilde mukayeseye müsait gördüğü için 
en başta ele almış bulunmaktadır. Fakat bu en
dekslerin iyice incelenmeden nakledildikleri an
laşılıyor. Bu rakamlar bizde ve bâzı istatistik
lerde ayrı ayrı unsurlara dayanır. (İptidai mad-
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de fiyatları, gıda maddeleri ve yem fiyatları, sa
nayi yarı mamul fiyatları gibi) Mukayeseye esas 
olarak önce genel endeksi almak zarureti vardır. 

Ayrıca Hükümet gerekçesi 1950 yılının ilk 
kısmını 100 itibariyle ele almak ihtiyatsızlığında 
bulunmuştur. Bunun mahzurlarını Bütçe Komis
yonunda arzetmiştik. Burada tafsil etmiyeceğim. 
Komisyon raporu 1948 yılını 100 olarak esas 
almakla Hükümet gerekçesindeki hatayı tekrar 
etmemek istemişse de ay farklarına kadar girmiş 
ve bunda hataya düşmüştür. 

Rapordaki cetvel Avusturya ile başlıyor, 1951 
Ocak ayındaki endeksi 244 olarak gösteriyor. Hal
buki 1951 in ilk altı aylık vasatisi 228 dir. Rapo
ra mehaz olduğu anlaşılan Birleşmiş Milletler 
İstatistiğinde (J) harfi ile gösterilen 244 Janvier 
yani Ocak değil, Juillet yani Temmuzdur. Bel
çika, Amerika ilâh. için de aynı hatalar tekrar 
edilmiştir. İstatistikte mikroskopik rakamlarla 
tablolar altında verilen izahlara dikkat edilme
diği için ağır hatalara düşülmüştür. Meselâ Avus
turya istatistiğinde madenler, inşaat malzemesi 
ilâh. da dâhildir. Almanya rakamında esas mad
deler kolonu bırakılıp sanayi mamulleri alınmış
tır. Aylar ve rakamları da yanlıştır, ilâh.. 

Türkiye'ye ait olarak verilen rakamlara ge
lince : Birleşmiş Milletler istatistiğinde umumi 
endeks olarak verilen 98 rakamı 1951 Ocak ayma 
ait değildir. 1951 in ilk altı ay vasatisi 103 tür. 
Aynı tarihteki iptidai maddeler fiyatları ise 
114 tür. 98 rakamı 1951 Temmuzuna aittir. * 

Asıl resmî Devlet istatikimizde ise konjonk
tür dairesinden başka İstanbul Ticaret ve Sanayi 
odası rakamları da gösterilmektedir ki, bunlara 
nazaran 1951 ilk altı ay vasatisi 108 ve 1951 
Temmuzu 104 tür. 

Bu teferruata girmekten maksadım, istatis
tiklerle oynar ve onları lehte, aleyhte müeyyide 
olarak kullanırken çok dikkatli olmak ve bilhassa 
Bütçe gerekçe ve raporlarında buna bilhassa 
ehemmiyet vermek lüzumunu göstermek içindir. 

Bu arada, bilhassa sosyal ve ekonomik bakım
dan henüz maalesef bir Orta - Doğu ülkesi olarak 
telâkki edilmekte olduğumuz, Mısır, î ran ve 
ırak'a ait rakamları da göstermek doğru olur 
kanaatindeyiz. İlerimizde ve gerimizde neler bu
lunduğunu bilmemiz daha faydalıdır. 

Raporda kauçuk ve kakao fiyatlarından bah
sedilip de bakır, krom gibi bizim için en mühim 
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madde fiyatlarının ele alınmaması da büyük bir 
noksandır; 

Buğday. Rapor, altın ve döviz karşılığı sa
yılan buğday ve pamuğumuz üzerinde nedense 
esaslı bir tevakkufa lüzum görmemiştir. Bugün 
bütçelerimizin daha geniş açıklara mal olma
dan kapatılması, dış ticaret açıklarımızın dü
zene girmesi, memleket inkişafının ileri gidebil
mesi için buğday ve pamuk en hayati maddeleri
miz arasında bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar gerek iktidar, gerekse muha
lefet matbuatında, en son olarak Bütçe Komis
yonunda yapılan beyanlarda bu iki mühim 
meseleye esaslı surette temas edilmediği için, hat
tâ bâzan yanlış hüküm ve beyanlarda bulunul
duğu için köylü ve çiftçimizin, dolayısiyle bütün 
halkımızın en hayati mesnetlerinden ikisini teş
kil eden bu noktalarda biraz duracağız. 

Çünkü Hükümet gerekçesi sadece istihsal ar
tışından bahsetmiştir. Raporda dünya rekolte-
lerindeki fazlalıktan ve fiyat düşüklüğünden 
bahsetmekle yetinmiştir. Halbuki mesele bu de
ğildir ve hele bu kadar basit hiç değildir. Bahu
sus bugünlerde Vaşington'da buğdayın mukad
deratı mevzuubahis olmaktadır. (î. W. A.) re-
mizleriyle ifade edilen Miletlerarası Buğday An
laşması 1949 da Şikago Borsası fiyatlarından 
mülhem olarak tesbit edilmişti. Bu fiyatlar 
harb sonrasının çok yükselişinden sonraki dü
şüşleri gösteriyordu. 2 dolar 15 sentti. Büyük 
buğday ihracatçısı olan memleketler bir dolar 80 
sent üzerinde anlaştılar. Bunun alt ve üstündeki 
fiyatlar, dünyanın serbest piyasa fiyatlarını 
teşkil edecekti (F. A. O.) Dünya Tarım ve Gıda 
Teşkilâtı da dünyadaki beslenme seviyesini yük 
seltmek üzere başta buğday olmak üzere gıda 
maddeleri istihsalini artıracaktı. (F. A. O.) nun 
plânı, geçen Mayısta Başkanının da ilân ve ifa
de ettiği gibi maalesef tahakkuk etmedi. Buğday 
fiyatları üzerindeki tahminler de boşa çıktı. 
Dünya fiyatları daima anlaşma fiyatları üstünde 
hem de ekseriya çok üstünde kaldı. 

En büyük müstahsil ve ihracatçı olan Birle
şik Amerika bir yandan buğdayın satmalabilme-
leri için Avrupalılara Marşal kredileriyle Ame
rikan doları verirken, öte yandan da anlaş
ma fiyatı ile serbest . piyasa fiyatı arasındaki 
farkı (vasati kiloda 7 kuruştur), buğday müs-
tahsılma ödemek zorunda' kaldı. Anlaşmanın 
başından Ocak 1953 sonuna kadar bu maksatla 
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buğday müstahsılına ödenen fark Birleşik Ame
rika'da asgari 600 milyon dolardır. İngiltere 
pamuk gibi buğday alım, satımlarını da Dev
let eline almıştı. Artık Marşa! kredilerinden 
istifade imkânı kalmadığı için önümüzdeki Ey
lül ayında buğday piyasasını tamamen serbest 
bırakacağı ve Liverpool Borsasının açılacağı 
anlaşılmaktadır. 

Bu arada başta Birleşik Amerika olmak üze
re büyük ihracatçılar yeni bir anlatma ile fi
yatların artırılması isteğinde bulundular. Ge
çen Mayısta bu maksatla Lnodra'da bir karara 
varılmak istendi. Başta İngiltere olmak üzere 
büyük ithalâtçılar da fiyatların artırılması 
aleyhinde bulundular. Bir neticeye varılamadı. 

ihracatçılar 1949 dan beri istihsal ve mali
yet fiyatları çok arttı, diyorlar. İthalâtçılar 
da artık Amerikan dolarlarından fayadalana-
madıkları ve kendi paraları ile buğday almak 
zorunda kaldıkları için şiddetle itiraz ediyor
lar. 

Avrupa'nın en iyi buğdaycısı olan Fransa'
da 1948 den beri bütün zirai mahsulleri, bu 
arada bilhassa buğday müstahsilini resmî fiyat 
desteklemeleri ile- teşvik ve takviye etmekte
dir. 

1952 mahsulünün ilk idraki sıralarında Baş
bakan Adnan Menderes, zahire ambarımız de
mek olan Konya'daki siyasi nutuklarında buğ
day fiyatını 30 kuruş olarak ilân etti. Bu ilân 
•İktidar aleyhine jtyrı bir siyasi propaganda 
mevzuu yapılmak itendi. Bu acıklı olaylar üs
tünde durmak istemiyorum. 

Uzun yıllar köylümüzün elinden pek ucuza 
ve hattâ ayrıca vergi olarak aynen alınan buğ
dayların acı hatıraları pek çabuk unutulmuş. 
Dünyanın buğday durumu ihtiyacı ve istihsali 
de dikkate alınmadan Hükümet kararı aleyhi
ne neşriyat yapılmıştır. Halbuki o sırada Hü
kümeti aksine tenkid etmek bdr yıl evvel 28 ku
ruşa alıp da 36 kuruşa dışarıya sattığı buğday
ları zikrederek niçin daha yüksek fiyat vermi
yorsun, niçin dünyanın her yerinde olduğu gi
bi buğday müstahsilini daha tesirli bir .şekilde 
teşvik ve hdmaye etmiyorsun diye muaheze et
mek lâzımdı v© bugün de lâzımdır. Nitekim 
son Devlet istatistikine göre 1951 in yalnız son 
iki ayında buğday ihraç edilmiştir. Ortalama 
kilosu 33 kuruş 60 santimdir. Demek köylü
müze kdloda 5,5 kuruş efesik verilmiştir. Çün-
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kü 1952 de başta Amerika olmak üzere dünya 
buğday istihsali çok olmuş, ancak Uzak Doğu 
prinç rekoltesi de aksine az olduğu için buğday 
ihtiyacı azalmamıştı. 

12 Haziran 1952 de Kanada İstatistik ÖiÜi 
dünya buğday istdsali hakkındaki rakamları 
neşretti. Amerika ilk defa olarak 1938 den 8n> 
çeki istihsali aştı. 1 Temmuz 1952 de dünyâda 
15 milyon ton stok vardı. Ayrıca Fransa 'niü 
da 1952 de altı milyon kental "Ittla istihsâli 
olacağı anlaşıldı. 

Fakat buna rağmen; Fransız Hükümeti 30 
Temmuz 1952 de neşrettiği kararname ile buğ
dayın kilosunu 36 franktan alacağını ilân etti. 
Ayrıca sipesifik siklete, evsafına g&r© vereceği 
fazla primleri bildirmekle kalmadı. Ocak 1953 
tarihine kadar dünya buğday fiyatlarında art
ma olursa bunun % 10 ve daha yukarı fazlası 
için kental başına 150 frank daha süpleman ve
receğini bildirdi. 

28 Ağustosta Amerika Ziraat Dairesi 1952 
dünya buğday rekoltesinin istihsal rekorunu teş
kil eden 1938 i geçeceğini ilân etti. Nitekim 
ilâve olarak arzedeyim ki; Türkiye de aynı sene 
400 bin tona yakın hububat ihraç etti. En yük
sek rakam 1947 de ve 440 bin tondur. (Milleti
mizin geri teknik ve iptidai şartlar altında dahi 
nelere muktedir olduğunu gösterir.) İktidarda
kiler övünürken arslan payını millete vermeyi 
unutmasınlar. Türk köylüsü biraz refah, teşvik 
ve himaye görürse neler yapmaz?... 1930 dan 
1941 e kadar hububat ihraç ettik. Harb ekono
misine uygun değil, bilâkis aksine hareket edil
diği memlekete getirilecek traktörlere dahi dö
viz verilmediği için son harb senelerinde ithalâ
ta ve açlığa mahkûm olduk. 

Amerikan Ziraat Dairesinin bu neşriyatı der
hal tesirini gösterdi. 25 Ağustosta Şikago bor
sasında fiyatlar düşmeye başladı. Bu ahval ve 
şartlar altında 1952 mahsulümüzün mevsiminde 
ve daha müsait fiyatlarla bilhassa serbest Ame
rikan doları bulamıyan memleketlere satılmak 
imkânını elden kaçırılmasa idi işler başka olur
du. Bugünkü Hükümeti bilhassa bu bakımdan 
övmek zevkmı biz de tatmış olacaktık. 

Ekim ayında Batı Almanya'da buğday müs-
j tahsılma ödenen fiyatlar da kalitesine göre ton 
| başına 389 - 409 marktır ki, bize nazaran yük-
I sek fiyatlardıı. 
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1952 Temmuz'undan Ocak 1953 sonuna kadar 

olan Şikago borsası buğday fiyatları tetkik edi
lecek olursa küçük nevesanlarla hemen aynı se
viyelerde seyrettiği görülür. 

Halbuki bu müddet zarfındaki bizim dış sa
tış fiyatlarımızda ve şartlarımızda epey boca
lamalar ve dalgalanmalar oldu. 

Hattâ Ofisin tesbit ettiği iç fiyatlar da kali
te tâyininde ve prim tesbitinde birçok şikâyet
lere ve ıstıraplara sebebiyet verdi. Birinci buğ
day müstahsilimiz olan köylülerimiz aynı har
manlardan bir hafta, on gün içinde ayrı ayrı 
partiler halinde götürdükleri fiyatlara çok farklı 
baha biçilerek tediyelerde bulunulduğunu bizim 
ellerindeki ofis fişleri ile gösterdiler ve acı acı 
anlattılaT. îehte; aleyhte pek dile dolanan 30 ku
ruştan' buğday alımı işleri de maalesef böyle 
cereyan etti. 

Bugünkü vaziyet nedir? Altın ve döviz kar
şılığı saydığımız bütçemizin en esaslı mesnetle
rinden olan buğdaylarımız bu sene nasıl olacak? 
Pag&uık belgelerinin çoğunda buğdaya dönüş ol
du.- Devlet Üretme Çiftlikleri gittikçe ekim saha
sını, tohumluk ıslah ve istihsalini arttırıyor. Sel 
baskınlarının zararlı tesirleri bertaraf edilirse 
mikre kilima iyi gitmektedir; Buna mukabil 
Avrupa'da bilhassa Halânda ve İngiltere'de sel 

. baskınları var. 270 bin hektar arazi ekim dışı 
kaldı. 

Fransa'da ise havalar buğday mahsulü için 
pek müsait gitmiyor. 23 Ocak 1953 te stoch de 
şeçurite {emniyet stokları) tesis için tedbirler 
alınmaya başlandı. İşarı ahire değin buğday ihra
cı durduruldu. Amerika'da istihsalin çoğu kış
lık ekimden elde edilirse de büyük müstahsıl-
lardan olan Kanada en çok Mart ekimleriyle is
tihsal yapmakta olduğundan şimdiden bir şey 
söylenemez. 

1. W. A. beynelmilel buğday anlaşması muci
bince dünya buğday konseyi ise Vaşington'da 
toplanmış bulunmaktadır. Amerika fiyatları ar
tırmaya karar verdiği takdirde İngilizler bey
nelmilel buğday anlaşmasından çekileceklerdir. 
Zannederiz bunun içindir ki, Başkan Eisenhower 
1954 e kadar eski fiyatların tutulacağını ilân 
etmek zorunda kalmıştır* , 

: Fransa ise bir yandan ihracatı durdurmak, 
diğer yandan 1951 de bizden Türk parası ile 
altığı buğdaylar gibi kendisince kıymetli saydı
ğı dövizleri harcamadan buğday alabileceği ka-
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' naatindedir. Halen a&sm dörâm erimen^ kon

jonktür yükselişi ile Igtafe sri«tflinafM»r ^âgfer 
iktisadi buhraa 4a kendini buna mecbur etmek
tedir. Amerika, Kanada, Avustralya ve Arjan
tin'den sonra buğny müstahsili «taamız y * 
tişmez. Buğdaylarımın değerleullBBdc, htm 
içerde köylümüzden daha pahab *dûtak, hem de 
dışarıya her fırsatta müsait fliriİİNllfc*tittak; yo
luna girmeliyim. 

Çünkü unutmıyalım, biz aslında bugünkü 
istihsal miktarlarımızla henüz buğday ihracatçısı 
olacak bir memleket değiliz. 36 bin köyumfeaden 
16 bini hâlâ buğday ekmeği yiyemiyor. Onların 
yemesi lâzımfeîen buğdayları satıyoTtus. p^y-

I metini bilelim ve ona göre hareket edelim. Buğ
day müstahsilini esaslı ve devamlı şekilde teş
vik ve takviye edeo^k daha eıaiflı ve çeşitli ted
birler alalım. 

Panlufe 
Bütçe Komisyonu raporunda pek garip ve pek 

katı bir hüküm var. Ziraat ye hayvan mahsulle
rimize bu arada paluğumuza pek az temas edil
dikten sonra aynen şöyle deniyor : 

«Milletlerarası müdahale re tanzim satışları
na tâbi tutulan bâzı hammaddeler, Vaşington'-
daki milletlerarası organizasyonun idare ve mu
rakabesi devam eden bakır ve nikel müstesna, 
serbest piyasa şartlarına terkedilmiş bulunuyor.» 

Halbuki buğdayın ne kadar metruk olduğu
nu demin izah ettik. Pamuğun da yalnız bizim 
Bütçe Komisyonu raporunda metruk olduğunu 
açıklamakla işe başlıyalrm. 

Ak alim demek bugün için her zamandan da
ha doğru olan pamuklarımız hakikaten diğer 
mahsullerimize nazaran metruktür, uzun yıllar 
öksüz kalmış, son senelerde, ise ancak üvey evlât 
muamelesi görmüştür. 

Halbuki kadroculardan haşlıyarak zamanın 
Halk Partisi ideologları pamuk ekimi ve istihsa
lini artırmak için neler neler söylemişler, yaz
mışlar, neler neler vadetmişlerdi. 

1926 da kilosu 52 kuruştan satılan pamuk 1931 
buhranında 25 kuruşa indikten sonra düşe kal
ka 1938 de ancak 35 kuruşa kadar gelebilmişti. 
îkinei Cihan Harbi başladığı zaman dünyanın 
aradığı stratejik madde olarak değerlenmesi lâ-
zımg-elirken malesef konjektürün 1938 endeks
lerini dahi takip edemedi.. 

Harb ekonomisinden tamamen habersiz olduk-
I lanın son harb içindeki isleri ile göstermiş olan 
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, idareciler ak pamuğu bir karabaht içine düşür
düler. Bütün harb müddetince pamuk müstah
sili 125 kuruştan yukarı fiyat görmedi. Masraf
lar arttı, maliyet arttı. Çiftçimiz sadece ana
neye istinaden ve isteksiz şekilde pamuk ekimine 

, devam ettir Öiz dahî Hükümet anlamasa, değer 
veren olmasa İa. pamuk ekimine devam et. Çünkü 
büyük bir Millî Müdafaa vazifesi yapmaktasın 
diye dilimizin döndüğü kadar müstahsilimizi teş-

, vik ettik. 
Müstahsıldan ucuza alman bu pamuklar kilo-

j de en aşağı bir lira fazlası ile fakat yine de hakiki 
. değerinden düşük olarak dışarıya satıldı. Bu 
.acıklı durumdan şikâyet ederek dertlerini dinlet-
. mek için Ankara'ya gelen pamukçuları maka
mında dinlemeden kovan bakanlar bile görüldü. 

Harbden sonra da pamuk serbest bırakılma
dı. Daimî bir fiyat baskısı altında tutuldu. İh
raç lisansları almak büyük marifetler haline gel
di. Maalesef bu arada ak pamuğun kara bahtı 
île oynıyanlar hakiki tüccarlar değildi, perde 
arkasından servet, ticareti yapan siyaset adam
ları bâzı türedilere kredi açtırarak ucuz fiyatla 
uzun vadeli alımlarla havadan para kazanma usul
lerini de fazlası ile icra ettiler. Pamuğun harb 
sonrasında 165 e alındığı yıllarda, Bulgaris
tan'dan Adana'da bir tüccarımıza gelen ve 220 
kuruş teklif eden bir alıcıya müspet cevap veril
mediğini acı acı hatırlarım. 

Pamuk fiyatının desteklenmesi, teşvik ve hi
mayesi yerine türlü taayiklere mâruz bırakıldı. 
Bundan Türk çiftçisi ve pamuk tarlalarında ça
lışan işçiler çok zarar gördüler. Hükümet, mem
leket ve millet zararına pek gözü kapalı ve kör 
bir pamuk politikası takip etti. Geçen harblerde 
cephelerdeki yaralılarımıza saracak pamuk dahi 
bulamadığımızı unuttu veya düşünemedi. 

Demokrat Parti iktidarı zamanında; hele 
eski bir pamuk müstahsili olan Sayın Adnan 
Menderes Başbakan olduktan sonra, ak pamu
ğun kara bahtından kurtuluş bayramı olmalı 
idi. Fakat heyhat!... 

Pamuk satışları serbest bırakıldı. Fakat bir 
asgari fiyat tesbit edilmeden serbest bırakıldı. 
•En aşağı on yıl dünya piyasalariyle münasebet
leri kesilmiş olan pamuk müstahsili dünya fi
yatlarından habersizdi. Dünyanın en büyük, 
«n ileri, en tekniği yüksek pamuk müstahsili 
olan Amerika'da bile, pamuk için, libresine 32 
sent üzerinden tesbit edilmiş bir asgari fiyat 
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mevcutken bu, bizde yapılmadı. Üstelik 1950 
de Amerikan pamuk rekoltesinin görülmemiş 
derecede düşük olduğundan da çiftçimiz haber
dar edilmedi. Ne Ziraat Bakanlığı, ne İktisat 
Bakanlığı bu fiyatlar üzerinde durdular. Sade
ce pamuklarımıza arız olan yeşilkurt için iyi 
çalışıldı. Eski iktidarın Marşal Yardımından 
olsun yeteri kadar D. D. T. dahi almadığı an
laşıldı. Pamuk müstahsili bu pamukları yetiş
tirmek için ayrıca D. D. T. karaborsasına da 
mahkûm oldu. İstanbul'da nişasta eliyerek pud
ra yapan açıkgöz D. D. T. fabrikatörleri kam
yonlar dolusu toz satışları ile zengin oldular. 

Pamuk müstahsili mebuslar bile dünyadan 
habersiz oldukları için 200 - 220 kuruş fiyatı gö
rünce paamuklarını toptan sattılar. Küçük müs 
tahsil ise zaten daha önceden borçlu oldukları 
tüccara daha düşük fiyatlarla mallarını dök
tüler. Sümerbank Pamuk Alım Müessesesinin 
vaktinde piyasaya girerek pamuk alması, hem 
kendi menfaati, hem memleket menfaati iktiza
sından olduğu halde, bilâkis, işten hiç anlamı-
yan insanların hâkim olduğu idare heyeti güya 
idareli kararlar veriyor, iki liradan yukarı pa
muk almamaya çalışıyordu. Ama sonra 3,5 - 4 
liraya pamuk almak hem de müstahsıldan değil, 
aracı tüccarlardan almak suretiyle, hattâ ikinci 
kalite pamukları birinci diye almak şartiyle za
rarlı işler gördü. 

Ancak, bankaya borcu olmıyan, mahsulünü 
bekletmeye tahammülü olan ve sayıları yüzü 
geçmiyen büyük müstahsil 1950 fiyatla nndan 
faydalandı. 

Pamuğa döviz hamallığı yaptıran bâzı ihra
catçılar da büyük kârlar temin ettiler. Diğer bir 
kısım dürüst tüccar ise ucuza bağlandıkları 
memleketlere pahalı devirde pamuk satmak 
zorunda kalarak meslekî şeref ve itibarlarını 
kurtarmaya çalıştılar. 1950 - 1951 pamuk kam
panyası memleketimiz için kaçırılmış müstah-
sıla büyük kârlar getirecek tarihî bir fırsat 
olarak artık acıklı bir hâtıradır. 

Bu arada neden sonra Tarım Satış koopera
tifleri vasıtasiyle destekleme mubayaalarına 
başlandı. Bunlar da bilhassa İzmir bölgesinde 
bâzı müstahsilin işine yaradı. Fakat Millî Ko
runma fonundan da en aşağı yirmi milyona mal 
öldü. 

Adana'da pek mahdut olan bu alımlardan 
kooperatifin zararı iki milyon olarak tahmin edi-
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lebilir. Hükümet başında pamukçu bir Başba
kan bulunmasına rağmen, maalesef ePan vaziye
te agâh değildir. Çünkü geçen sene de bu se
ne de aynı ağır hataları işlemekte devam etti. 

Daima zamanında bir asgari fiyat tâyin ede
rek, hiç olmazsa fındık müstahsılına yaptığı ka
dar, ciddi ve değerli olması da tütün 
müstahsılına yapmakta olduğu destekle
tme mubayaaları kadar olsun - maddi ve mâne
vi - bir alâka ve yardımda bulunsa idi, işler 
başka türlü «olurdu. Müstahsil daima iyi fiyat 
bulacağı ümidi ile ekimi artırdı. İstihsal mas
rafları arttı, îşçi ücretleri arttı. Krediler, borç
lar, avanslar, faizler arttı. Fakat neticede 
üç yıldır durum birbirinden daha kötü oldu. 
Pamuk müstahsili resmî ve hususi faizlerle 
ezildi. 

Nihayet bu yıl çaresizlik içinde kalan Hü
kümet eskinin tam tersine ve dünyada bir eşi 
daha bulunınıyan bir liberalizme ile Nevyork 
pamuk borsası fiyatlarına uy dedi. 

Traktörünü alırken dahi karaborsa ile karşı
laşan, en normal ekimlerde bile % 40 ithalâtçı 
kârı ödiyen, yedek parça getirtmek için tayya
relere ücret ödiyen, üstelik yetişmemiş ustala
ra mahkûm olan, akar yakıt fiyatları artan, iyi 
tohum bulmakta güçlük çeken, çırçırlaıması iki 
misli artan, küsbesi para ederken çiğidi para 
etmiyen bir .mahsulün ardında sürüklenip git
meye mahkûm oldu. Bütün Bakanlar Kurulu 
üyelerinin bilhassa pamukla ilgili İktisat, İşlet
meler ve Ziraat bakanlarının bu mevzudaki me
suliyetleri büyüktür, ve büyük olmakta devam 
etmektedir. Aylardır pamuk, Nevyork borsa
sından da daha aşağı düşmüştür. Onun elin
den tutup kaldırmak, desteklemek, takviye et
mek ve yürütmek lâzımdır, öyle olmadığı tak
dirde, en büyük pamuk müstahsili olan bir böl
genin mebusu olarak »söylüyorum, bu mevzuda 
yeni iktidarın vebali eskisinden daha az olmı-
yacaktır. 

Yoksa sadece ekim sahasını artırmak, istih
sali artırmak, fiyat boğuntu ve ezintisi karşısın
da boşuna emek ve enerji israfı demek olur. 

Pamuk senesi bir Ağustasta başlar Ekse
riya bir Eylülde borsalar açılır. 

1 Ağustos 1952 de bütün Dünya'da pamuk 
stoku 2, 5 milyon tondu. 1952 de istihsal; Bir
leşik Amerika'da 1951 de 2,2 milyon tonuna 
mukabil 3,4 milyon ton oldu. Bütün dünyada 
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7,7 milyon tondur. 1951 istihlâki ise Birleşik 
Amerika'da, 2,4 milyon ton, bütün dün
yada 7,6 milyon tondur. Esasen Birleşik 
Amerika Ziraat Dairesi, daha 1952 Ocak ayın
da dünya pamuk rekoltesini 34,5 milyon balya, 
yani 7, 7 milyon ton olarak tahmin etmişti, 
Esasen şimdiye kadar tecrübe gösteriyor ki, 
istihsal hiçbir zaman bu tahminlerden yüksek 
olmuyor. Birleşik Amerika'dan başka Doğu 
Avrupa'da ve Çin'de de artış vardır. Buna 
mukabil istihlâk azalmaktadır. Birleşik Ame
rika'da istihlâk % 12 azalmıştır, üstelik geçen 
seneden stoklar kaldı. Bu sene de daha fazla-
siyle kalacaktır. Geçen harblerde pamuksuz-
luk yüzünden çektiğimiz aciklı olaylar vardır. 
Her bakımdan stratejik bir madde olan pamu
ğun Devletçe emniyet stokları yapılması zaruri
dir. Nitekim Birleşik Amerike, hemen de bir 
yıllık istihsal miktarında elinde daima stok bu
lundurmaktadır. Birleşik Amerika, kendisi için 
bir felâket demek olan 1950 pamuk buhranı yı
lını, bu stoklar sayesinde nispeten hafif atlat
mıştır. Bu husus, hususi teşebbüs sahasında da 
çırçır ve dokuma sanayii, biraz da bu sanayiin 
istikbali düşünülmeden ve maliyet hesaplan 
yapılmadan kurulmaktadır. O sanayi ile, ona 
bağlı olarak geçinecek vatandaşların da istik
ballerini memleket müdafaası gibi teminat al
tına almak bakımından bu emniyet stoklarının 
yapılması zaruridir. Bundan sonrası için de 
pamuk müstahsilini daimî surette tenvir ederek, 
kaliteli tohum temin olunmadan gelişigüzel yere, 
pamuk ekilmesine müsaade etmiyrek, ciddî teâj 

birler almak ehemmiyetle düşünülmesi gere
ken hususlardandır. 

.Ayrıca vaktinde asgari fiyat tâyin ve ilân 
ederek bilhassa küçük müstasılm tefeciler elin
de açığa sattığı pamuklarla sıkıntı içinde kıv
ranmasına bir son vermek lâzımdır. 

Yoksa bugün yapılmakta olduğu gibi, tarım 
satış kooperatiflerini, bünye ve mahiyetleri dı
şında birer ticaret müessesesi gibi kullanarak, mil
lî kuvvetleri eritmeye memur tediye gişeleri ha
linde çıkarmak, hem Hazineyi, hem de pamuk 
müstahsıllarını kurtarmak ve korumak gerektir. 

Tetkiki gereken bu emniyet stokları işinin, 
vaktiyle bütün müstahsilini korumak için kuru
lan Yerli Ürünler Şirketine benzetilmesini belirt
mek doğru olur. 

Hükümet gerekçesinde ingiltere'deki işsiz-
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likten mübalâğalı rakamlarla bahşolunmakta 
buna mukabil yurdumuzdaki işsizlikten hiç ba
his açılmamaktadır. Bütçe Komisyonundaki so
rularımızı Maliye Bakanı, Çalışma Bakanına 
havale etmiş, Çalışma Bakanı da sorularımıza, 
yurdumuzda işsizliğin olmadığı şeklinde cevap 
vermiş ve fakat bu arada okuduğu iş ve İşçi 
Bulma Kurumu istatistikleri bu beyanlarının 
aksine rakamlar ifade etmiştir. 

Komisyon raporlarına göre, İngiltere ve 
Fransa hariç, Avrupa memleketleri için işsizlik 
mühim bir mesele değildir. Üstelik Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu 
İrlanda ve Norveç'teki iş istatistiklerinden bahs
etmekte, Türkiye için dilsiz kalmaktadır. Bu 
vazifeyi de biz eda ve ifa edelim. Sayın Fethi 
Çelikba'ın pek haklı olarak komisyonda sorduğu 
ve söylediği gibi, gizli işsizlik gibi ince ihti
sas mevzularını bir yana bırakarak, bütün de-
lâil ve berahini ile mevcut olan açık işsizliği ve 
derecesini gösterelim. 

Devletin iş hayatına müessir olmaya çalıştığı 
bir organı vardır. İş ve İşçi Bulma Kurumu. 
Bu müesseseye, yeni olduğu için ilk yıllarda 
müıagşiat edenler az olmuş fakat gittikçe artmış, 
buna mukabil müessesenin tecrübesinin artması
na rağmen iş bulduğu vatandaş sayıları azal
mıştır. öyle bir çapraz ki, bir yandan iş ara
yanlar artıyor, öte yandan iş bulanlar azalıyor. 
Şu kısmı müşahede dahi, gittikçe işsiz kalanla
rın sayısının azaldığını ispat etmektedir. Bu ne
ticeler Devlet istatistiklerinde Başbakanlık Mu
rakabe Heyetinin İş ve İşçi Bulma Kurumu 
hakkındaki en son raporunda ve nihayet Çalış
ma Bakanlığının Bütçe Komisyonundaki be
yanlarında mukayyet olduğu için rakamlarını 
ayrıca burada açıklamıyorum. 

Devlet kapısında çalışan hizmetlilerin asgari 
aylık ücreti 50 lira olan bir memlekette büyük 
şehirlerdeki hastanelerinde boğazı tokluğuna 
fahri hademelik yapmak istiyenlerin kuyruk 
teşkil ettikleri bir memlekette Devlet fabrikala
rında çalışanlarda dahi asgari ücret saati 25 
kuruş olan, hususi sanayide ise 18 kuruşa ka
dar düşen bir memlekette, dünyada en çok ço
cuk çalıştıran yani geçinebilmek için çocukları
nı dahi çalıştırmaya mecbur olan işçi aileleri
nin bulunduğu bir ülkede, bu neticelerinin, bey
nelmilel istatistik rakamlariyle dahi % 14 e 
vardığı görülen bir memlekette, işsizlik yok-
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| tur, demek, sadece söyleyenlerden başkasını 
\ inandıramıyacak kadar hafif bir iddiadır. İş

sizlik yoktur diyenler üstelik delil de getirmeye 
çalışıyor, bilhassa memleket, ziraat amelesi bu
lamıyor. Seyhan'da iş zamanı adam bulunmu
yor diyorlar. Şunu da bilmez görünüyorlar ki; 
pamuk müstahsılları, asgari ücret komisyonla
rının tesbit ettiği ve haftada 15 lirayı geçmi-

| yen ücretleri dahi ödiyemedikleri için, yurdun 
j dört yanından iş aramaya gelenler açıkta ve aç 
! kaldıktan sonra geriye dönecek penah ve vası-
i ta arıyorlar. Evvelce haftalık olarak dört me-
| cidiye veya bir altın alan ziraat amelesinin ça-
| lıştığı adana'da, bugün değil 45 lira, gün doğu-
• şundan gün batışına kadar çalışmasına rağmen 
i haftada 15 lirayı dahi bulamıyorlar. 10 - 12 li

raya çalışanları çok oluyor. Bu hakikatlâr âle
me nihan değil ama bizimkilere nihan. 

Hayat Pahalılığı 
Hayat pahalılığı bahsi Hükümet gerekçesin

de hiç yoktur. Çünki malûm, Türkiye'de hayât 
I ucuzdur. Fakat komisyon raporu bu bahsi mes-
| kût geçmiyor. «Dünyada sabit kalmıştır denebile

cek kadar az tahavvüller göstermiştir.» Piyor. 
Fakat aynı rakam hatalarını burada da tekrar 

I etmeye başlıyor. Pek büyük bir şey değil, küçük 
i rakam farkları. Ancak asıl mehaz olan Birleşmiş 

Milletler istatistiği bütün grupları bir arada ay
rı ve gıda fiyatlarını ayrı tablolar halinde gös
terdiği halde, rapor bunlardan hangisinin esas 
tutulduğunu zikretmeden geçiyor. Bizdeki siyasi 
istatistiklerde pek esas aranması mutat olmadı
ğı için olacak anlaşılan. Fakat aynı istatistikte 
Türkiye'de var. Onu niçin almıyor acaba? 

Halbuki bu istatistiğe göre Türkiye'de 1951 'in 
ilk altı ay vasatisi 103, 1952 Ocak ayı 107, 1952 
Eylülü 109. Gıda fiyatlarında ise 1951 in ilk al
tı ayı 102, 1952 Ocak ayı 108, Eylülde 111. 

Gerekçe de, komisyon raporu da pek sevmi
yorlar ama, biz bu hayat pahalılığını biraz da 
Orta-Doğu ülkelerinden örnekler verelim. Irak'-

j ta 1948 de 100 olduğuna göre, 1951 'in ilk altı 
I aymda 78, 1953 sonunda 83 (bizde 111). i ran 'da 
| 93-98 (bizde 111), Lübnan'da 94-93. Gıdalar ise 
i 91-92 (bizde 111), Finlandiya ve Norveç yerine 

bunlarla mukayese daha doğru olmaz mı idi? 
; Hele Adana gibi bâzı büyük şehirlerimizde ha-
| yat pahalılığı daha ilerde. Sonra 1953 Bütçe he-
i sapları kıstaslarında meselâ : Asker tayinatım 
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tesbit ederken yiyecek evsafı aynı olduğu halde, 
maliyete zam zarureti hâsıl olmuştur. Hastanele
rin iaşe giderlerinde % 20-25 zam zarureti elver-
miştir. 

Bütçe hazırlıklarında ve rakamlarının kabu
lünde tasdik olunan zaruretler nedense Bütçe 
Komisyonu raporlarında aynen 'ifade olunamı-
yor. Evet hazin fakat gerçek... Âdeta iki numa
ralı Hükümet gerekçesi diyebileceğimiz Bütçe 
Komisyon raporu iktisadi ve malî bünyemizden 
bahsederken kalkınma faaliyetleri namı altın
da zirai istihsale de geçiyor ve şu meşhur top-
yekân istihsal artışa rakamlarını veryor. Bu 
görülmemiş istihsal inkişafı armonisi içinde 
falsolu rakamlar da bulunduğunu hiç zikretmi
yor. Meselâ: Bunların içinde bütçe bakımından 
en mühim, pancar ziraatidir. Çünkü Şeker İs
tihlâk Resmi Gelir Bütçesinde 150 milyon lira 
tutmaktadır. Yirminci asrın ikinci yarısında 
yaşadığımız şu yıllarda, dünyada benzeri bulun-
mıyan bir İstihlâk Vergisi... Mesnedi de pancar. 

Zirai istihsal istatistiklerini inceliyecek olur
sanız, evet birçok mahsullerin ekimi istihsali 
ve randımanı artmış, fakat pancarda 1952 ekim 
sahası azalmış, hem istihsal azalmış, hem de 
hektar kilogram randıman azalmıştır. Nitekim 
Şeker Şirketi istihsal rakamları da şeker istihlâ
kinde artmasına mukabil bu yıl pancarın azal
ması yüzünden şeker istihnal miktarının da aza!.-
dığını gösterir. Komisyon raporu buna dikkati 
çekmeli. Hiç olmazsa yeni açılacak hususi şeker 
fabrikalarının mahsullerini dahi zikrederek bah
sederken, buna hiç olmazsa temas etmeli idi. 
Yalnız bu kadar mı Maalesef hayır. 

En hayati gıda ve istihsal maddelerimizden 
olan mısır da hem istihsal hem randıman azal
mış, dünyanın melez mısır ekimi ile istihsalini 
ve randımanını artırdığı bir devirde bizde 
azalma.. Sonra da diyorlar ki; bu istihsal artı
şı kendiliğinden olmadı. İstihsal tekniğini ıslah 
ettik. Onunla bu neticeleri aldık. Bu mu istihsal 
tekniği? Bu arada şükrana şayandır. Arpa istih
sali bir miktar artmış, Orta - Doğu ülkelerinde 
ve Şimali Afrika'da da öyle. Hattâ Fransızlar 
bu yeni rekabetlerden korkmaktadırlar. 

Bizde çavdarda randıman düşmüş.Bakla da 
hem ekim sahası, hem de istihsal azalmış. Bezel
yede yine öyle, börülcede yine öyle, burçakta 
biraz ilerleme var. Satışı da para edersfe fena 
değil.. 
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Pamukta randıman artmış. Bunu anlattı adım, 

Maalesef bizim Seyhan İlinde iyi değil, ank§ı-
lah Aydın ovasında iyi olmuş. Allah bereketini 
artırsın. 

Hakikaten zirai sanayimiz bakımından da pek 
mühim bir madde olan ketende de hem ekim sa
hası, hem istihsal, hem de randıman, hektar kÜo 
gram düşmüş, 111 den 89 a sadra inmiştir. 

Soğanda her lakımdan bir artış var. Sayın 
Şemsettin Günaîtay'ın muhalefet nutukisrala-
ki mühim bir silâhı bu suretle elinden AÜBUŞ 
bulunuyor. 

Gelelim en mühim meselelerden birine -. Piriaçr 
te ekim sahası hemen bir misli arttığı halde is
tihsal artışı o nispette değil, üstelik randıman 
düşük.. Her yerde bütün ziraat mahsulleriyle be
raber pirinçte destek ve himaye görülürken bizde 
kendi haline terkedildiği İçin yüksek maliyetle 
alçak fiyat kıskacına girmiş, ezilip durmak
tadır. 

Bilhassa yüksek kira ile tutulan tarlalarda 
çeltik ziraati yapan bir kısım vatandaşların za
rarı pek ciddî ve ağır olmuştur. Bunların da 
malî iktisadi himayelere ihtiyaçları vardır, tgtft 
komisyon raporunda pek güzel gösterilen madal
yon manzarasının alt tarafı da bunlar. Komis
yon raporunun büyük bir eksiği de şu :Ham-
maddelerden, madenlerden, sınai istihsalden bah
sediyor, listelerle fiyatlar, yıllar, tonlar muka
yesesi yapıyor da bir türlü demir fiyatlarından 
bahsetmiyor. Maalesef yurdumuzda demir kara
borsası alıp yürümüştür. Dışardan ucuza ithal 
edilen demirlerin dahi, Karabük demirlerinin 
ikinci, üçüncü ellerden karaborsaya intikali yü
zünden ithal malı demirlerin de fiyatları yükse
liyor. Bundan bilhassa hususi inşaat sahiplen, 
çok mutazarrır oluyorlar. Başta İstanbul olmak 
üzere büyük şehirlerimizde bilhassa son harb yıl
ları içinde yeni nesil bir demir satıcıları grupu-
nun türemesi de bu bakımdan pek dikkate şayan
dır. Acaba demir tacirlerinin Gelir vergileri han
gi alışveriş fiyat ve miktarlarına göre tesbit 
ve tahsil olunuyor? Cidden meraklı bir mevzudur. 

Çimento (Yerli ve ithal mal;), bilhassa doğ
rama kerestesi (Yerli ve ithal malı). Bunlar için 
de böyle. Bû fiyatlarla meşgul olunursa bilhassa 
Emlâk Kredi Bankasının halk hizmetine tahsis 
ettiği yüzlerce milyon lira ile daha büyük isler 
görmek mümkün olacaktır. 

— 339 — 



B : 44 16.2 
Karayolları I 

Komisyon raporu, bir kaç yıldır yüz milyon
ların tahsis edildiği bilhassa en büyük envenstis-
manlarm yapıldığı Karayollarına pek az temas 
etmiş. Hele beher kilometrenin faaliyetine hiç 
temas etmemiş. Devlet eîiyle yapılanlar da kaça 
mal oluyor? Geçen yıl yalnız mütaahhitlere 107 
milyon ihalesiyle yapılanlar neye mal oluyor? 
Hiç bahis yotkur. Bu arada şunu da tebarüz et
tirelim ki: 

Bu sene tahsis edilen milyonlarla da ancak 
geçen yıllarda başlanılmış işler üstünde çalışıla
cak. Bu sene yeni yol açılmıyacaktır. 

O kadar propagandası yapılan Karayollarının 
bu sene bir duraklama veya bir münhani plato
suna vâsıl olduğunu kaydetmek doğru mudur? 

Köy yollarına yeniden tahsis edilmekte olan 
20 milyonun hangi pragram esaslarına ve hangi 
standart tiplere göre, ehemmi mühimme tercih 
ederek, nerelere de yapılacağı dikkate ve alâka
ya şayandır. 

Yağmurlardan sonra bu yolların ne hale gel
diğini, eski muvazenei hususiye yollarını hatırlı-
yarak, ne olacaklarını tasavvur etmek, yıllar bo
yu illerimizde yapılmış olanları göz önüne geti
rerek düşünmek muvafıkı maslahat olur kanaa
tindeyiz. 

Altın ve Döviz 
Tedavül hacmi, emisyon, Hazine bonoları, 

Merkez Bankası senedat cüzdanı gibi hususları 
eski ve derin ihtisasları dolayısiyle Halk Partili 
arkadaşlarım daha bilgili bir surette tenkid ede
ceklerine emin olduğumdan fazla vaktinizi al
mamak için bu noktalara temas etmiyorum. An
cak : Altın ve döviz meselesi mühimdir. Şöyle ki: 

Dünkü iktidar mahfellerine ve bugünkü mu
halefet organlarına göre, Devlet Bankasındaki 
altınlar erimiştir. Bugünkü iktidar mahfillerine 
ve organlarına göre ise altınlar kasada kalacağı
na iktisadi kalkınma yolunda seferber edilmiş
lerdir. Mukabilinde makine ve malzeme getirtil
miş o sayede istihsal artırılmıştır. Altınımız yok
sa pamuğumuz, buğdayımız vardır. Altınların bir 
kısmı merhundur. 

Burada eski yeni iktidarlar arasında birleşi-
len bir nokta var. 1946 dan bu yana altınlar 
erimeye başlamış. İddialı nokta da şu: Bu altın
ları siz verimli işlere harcadınız, biz verimli iş
lere harcadık diye çekişip durmak... 
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Asıl hakikat olan şu: 1948 de 162 milyon do

lar değerinde altınımız varmış. 1949 da 154 
milyona inmiş. Yani bir yılda 8 milyon dolarlığı 
erimiş. Geçen iktidar gider ayak bunun da 4 mil
yon dolarlığını rehine koymuş ve vaktinde kur
taramadığı için yeni iktidar devrinde elden çık
mış. Kalmış 150 milyon dolarlık altınımız. 1951 
yılı yeni rehinlerle idare olunmuş. 1952 sonun
da ise altın ihtiyacımızın mevcudu 143 milyon 
dolara düşmüş. Bunda yeni iktidar nispeten hak
lı görülüyor. Çünkü eskisi bir yılda 8 milyon do
larlık eksiltmiş, yenisi ise iki yılda 7 milyon do
larlık. 4 milyon dolarlığı ise aralarında hissei 
şayialı. Çünkü biri terhin etmiş, öteki ihalesini 
yapmış, tanrı korusun. Altın azalması eski tempo 
ile gitse 19 senede biterdi. Yeni tempo ile ise 
her halde 40 sene kadar sürer. Onun için faz
la telâşı mucip görülmüyor. Yalnız bu arada 
dövizler de biraz fazlaca erimiş. 

Komisyon, raporu altın mevcudundan bahse
derken pek 10 Ocak 1953 ten öncesini karıştır
mıyor. Nedense yuvarlak hesap 172 milyon 
Türk lirası değerinde 54 ton altınımızın muhte
lif ecnebi bankalara terhin edildiğini ifade edi
yor. Rapor bu noktada daha esaslı ve ciddî tet
kiklere müstenit malûmat verse -memleket, Ha
zine ve hesabına çok daha iyi olurdu fcanaatin-
yeyiz. 

Döviz 
Döviz hesabı biraz daha uzunca karışık. 

Komisyon raporuna göre döviz borcu yekûnu 
400 milyon lira tutarında. Bunların içinde 
E. P. U. nın miktarına bağlı Kota Kredisi var. 
Uzun vadeli, kısa vadeli olanları var. Kliring 
hesaplarının borç bakiyeleri var. Elçilik ve 
konsoloslukların yatırdıkları dövizler var.... 

Nihai hüküm şu : 30 Haziran 1953 tarihine 
kadar ödenmesi zaruri 65 milyon dolarlık bir 
borç var. 

İmdi : Son vaziyet bu da değil. Elimde ya
zılı bir vesikam yok. Fakat gayet mühim bir 
mesnedim ve mehazım var. Ankara Radyosun
da dünkü pazar günü okunan öğle gazetesi : 
Ekonomi ve Ticaret Bakanmın beyanatını neş
rediyor. Buna göre : 

Merkez Banikasmm 14 Şubat 1953 deki bütün 
haricî borçlar yekûnu 129 milyon dolardır. 30 
milyon^ Kota Kredisi inecek, Almanya'ya satılan 
hububat bedelinden de 48 milyon indirilince 
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borcumuz 81 milyon dolar olacak. 

Son aylardaki dış ticaret döviz fasılasından 
Merkez Bankasında 14,5 milyon serbest dolar 
var. Bunun da 10 milyon doları 16 Şubat Pa
zartesi günü, yani bugün ödenecek, belki de şu 
saatte ödenmektedir. 

Bu suretle taahüt bakiyesi 71 milyon dolar 
kalacak, 

Beynelmilel para fonundan alman 10 mil
yon dolâT orta vadeli bir kredi olduğundan te
diyesi daha sonradır. Şu halde 61 milyon dolara 
iner. Bunları aynen ses makinesi gibi kayıt 
ettiğim radyo beyanatından naklediyorum size: 

Bundan 24,5 milyon doların vâdesi de 1953 
Haziranından çok sonra gelecektir. Ne zaman 

.diye sormayın. Onu ben değil Bütçe Komisyonu | 
raporu da bilmiyor. 

Şu halde 30 Hazirana kadar ödenmesi zaruri 
tahhütler yekûnu 36,5 milyon dolara inhisar et
mektedir. 

Kemali ciddiyet ve ehemmiyetle yüksek alâ
ka ve dikkatinize arzederim ki: 

Bütçe Komisyonu raporuna göre : « 30 Ha
ziran 1953 tarihine kadar ödenmesi zaruri dövîz 
borcu 65 milyon civarındadır ». 

Ekonomi ve Ticaret Bakanının beyanatına 
atfen 14 Şubat 1953 vaziyetine göre ye 16 Şu
bat Pazartesi günü de tediye olunacak 10 milyon 
dolardan sonra 30 Hazirana kadar ödenmesi lâ
zım taahhütler yekûnu 36.5 milyon dolardır. 
Şimdi bu prinçlerin taşlarını ayıklıyalım : 

Komisyon raporu, 10 Ocak vaziyetine göre 
65 milyon dolar diyor. Ekonomi Bakanı 14 Şu
bat vaziyetine ve 16 Martta yapılacak 10 mil-
yonulk tediyeye göre 36,5 milyon dolardır di
yor ve bu hesaplar karışıyor. Çünkü : 

Ekonomi Bakanı son aylardaki dövîz fazla
mız 14,5 milyon dolardır, dediğine göre, 10 
Ocaktan 14 Şubata bu borç 65 ten aşağı iner
ken ancak âzami 14,5 milyon dolar inebilirdi. 
Halbuki 30 milyona yakm iniyor Bu pek hesap 
işi değil, üç meçhulden ikisi malûm bir mua
dele ama halli müşkül. Yeni iktidarın pek akıl 
erdiremediğimiz sihirli başarılarından biri ola
cak.. 

Bakanlıklarda bütçe hazırlığı : 
Her bakanlıkta bütçe hazırlık ve hesaplarını 

yapacak tecrübe ve kifayete sahip personelle 
teşkil edilmiş birer büro bulunması zarureti 
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göstermektedir. Ayrıca Başbakanlık emrinde 
muhtelif bakanlıkların bütçelerinin tetkik ve 
tevziine muktedir olacak bir koordinasyon bü
rosu da kurulmalıdır. Bütçelere konan milyon
ların en verimli şekilde nasıl ve ne suretle sar-
fedileceğini gösteren tetkikler proje ve prog
ramlar maalesef ya hiç yok veya pek nakıstır. 
Bunun için bütçelerle tahsis edilen yüz milyon
ların en verimli ve en az masraflı şekilde sar
fını temin edecek bir teşkilâtlanmıya acilen ve 
şiddetle lüzum olduğu aşikârdır. 

Bütçelerin gerekçelerine geçecek nazari esas
ların v? bibliyografik etüdlerin metotsuz ve pek 
gelişigüzel yapılmakta olduğu hayret ve esef
le dikkati çekmektedir. Devlet büroları henüz 
objektif bir bütçe hazırlığı için dâhi yetişkin ve 
kifayetli olmadıklarını göstermektedirler. 

Biz de sadece Bütçe Komisyonunda ve 10 
dakikalık söz tahdidiyle yapılmakta olan tet
kik ve murakabe de pek seri olmaktadır. Üste
lik 42 üyeli komisyon 14 kişi ile ekseriyet yapa
bilmek için hergün birkaç saatini kaybetmiştir. 
Millî murakabenin esası olan malî murakabeyi 
temin ve tahakkuk ettirecek olan yegâne ko
misyondaki bu devamsızlık iyi değildir. 

Ayrıca komisyonda ilânlar meselesi görüşü
lürken ortaya sürülen deliller cevapsız kaldık 
tan maada, Başbakanın şahsi bir müdahalesiyle 
de durdurulmuş, bu yüzden Başkan ve ikinci 
Başkan istifa etmişlerdir. Demek bugünkü zih
niyetle komisyonun bu eksik ve seri olan mu
rakabe ve tetkikma dahi tahammülsüzlük gös
terilmiştir. Bu da hiç doğru değildir. 

Sayıştay tetkikleri : 
Anayasamız mucibince Meclise mülhak malî 

bir murakabe organı olan muhasebat divanının 
yeniden teşkilâtlanmasının zarureti vardır. Bu
gün için murakıp, hesap muameleleri için hâ
kim ita âmirlerinin bütçe sarfiyatına karşı da 
müstantik vaziyetinde bulunan bu teşkilâtın 
çalışması, Cumhuriyetin ilk kuruluş devirlerin
de çok müessir olmuştur. Fakat sonraları bu 
mühim müessesenin raporlarında bahsettiği 
Meclisin alâkalı komisyonunca dikkate dâhi 
alınmadan, katî hesap raporları, tasdiki devri 
kaim olmuştur. 

Üç ayda bir Devlet bütçesinin icra ve tatbi
katı hakkında da Meclis tenvir edilmemektedir. 
Şekil murakabesi yerine, esaslı ve ihatalı bir 
malî murakabe sistemi konmalıdır. 
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Bu arada Devlet emval ve ayniyatının mu

rakabesi fte esaslı bir sisteme bağlanmalıdır. 
Şimdi Gerekçe ve Bütçe Komisyonu rapor

larının mukayeseli tetkik ve tahliline geçiyo
rum. 

Devlet Bütçesi ile, herşeyden evvel, Devle-
thnizin memleketini bilmemiz lâzımdır. Devlet 
partimuvanı, maalesef bugün bunu da bilmiyo-
î*ttx. 

Arazi : Devlet .hüküm ve tasarrufunda bulu
nan arazinin maalesef esaslı kayıtları yoktur. 
Hazineye ait arazinin tamamını Maliye Bakan
lığı da bfltaıemektedir. Ayrıca mevcut arazi de 
imar, ihyay işgal, tapulama yollariyle elden çık
mıştır. M#Öeni Kanunun 639 ncu maddesiyle de 
eşhasa tö»cil edilmektedir. Ancak Devletin hu
susi mülkiyetinde bulunanların tapu sicilinde 
ve Maliye teşkilâtında kayıtları olduğu anla-
şıîmakta, bunların da habersizce elden çıkma
ması için daha henüz yeni yeni tedbirler alın
maya başlandığı anlaşılmaktadır, 1953 Bütçe
siyle, müseeeel olmıyan malların durumunun 
t^sMtîne başlanacağı anlaşılmaktadır. 

Sahipsiz malların senetsiz iktisabına mâni 
olacak hükümlerin de yeni çıkarılacak olan âm
me Malları Tasarrufu Kanununa konacağı ifade 
edilmektedir, ilk defa 1275 (1859) senesinde 
başlanmış olan arazi tahriri 50 seneye yakın 
sörinüştür. 

19Ş6 da. çıkarılan Arazi Tahriri Kanunu ile 
iki senede bu işin muvaffakiyetle ikmal edildi
ği ve üç milyon gibi az bir masrafla yapıldığı, 
zamanın Maliye Bakanı tarafından Meclise bil
dirilmiş ve Türkiye'de şehir, kasaba ve köy ola
rak 40 471 cüzütam teslbit edilerek, yirmi, iki 
parça arazi bulunduğu bildirilmiştir. 

Toprak.Kanunu çıkarılırken Devletin elinde 
.en aşağı 14 milyon hektar arazi bulunduğu söy
leniyordu. Son yıllardaki toprak komisyonları 
çalışmaları;. bilhassa Bulgaristan 'dan gelen göç
menlere arazi t.evziinde uğranılan müşkülât, bu 
rakamların,pek mevhum olduğunu meydana çı
kardı- Son yıllardaki resmî, beyanlardan bu 
miktara,80 000 gönüme kadar düşürenleri olmuş-; 
tu. Kendi memaliki içinde ne kadar arazi bu
lunduğunu. bijmiyen Devlet, bit asırda kabili ta
savvur mudur?.. 

, Tapulama işlerinde bu hususa niçin ehemmiyet 
verilme mistir! Son hamleler.yapılırken olsun bu 
maksatla hususi komisyonlar vasdfelehdiriîirse 
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ve çalışmaları puanlarsa, bilhassa Devlet arazi
sinin fazlaca bulunduğu tahmin edüen bölge
lerde faaliyete *geçilse doğru olmaz mı idi! Bu
gün için Devlet Çiftlikleri Üretme GenelT Mü
dürlüğü emmideki 17 çiftlikte, iki milyon kıtk 
dört bin beş yüz kırk dokuz dekar arazi, 167.000 
dönüm de mera bulunduğu ifade edilmektedir. 
Haralarla birlikte bunu 2,5 milyon dekar ola
rak kabul etmek icap ediyor. Ziraat Bakanlı
ğının Bütçe Komisyonunda verdiği tahmini bir 
rakama göre de bugün Türkiye'de yeniden zira
ata açılması mümkün ancak 1,5 milyon hektar 
arazi bulunduğu bildirildi. Memleketimizdeki 
nüfus artışı, köylerimizde henüz topraksız vazi
yette bulunan en aşağı 244.000 aile de bulun
duğu düşünülerek, Devlet arazisi işinin bir an 
evvel ele alınması lâzımdır. Zaruri bir ziraat re
formunun esası da buna dayanacaktır. 

Ormanlar .-' 
15 senedir Türk Milletine pek pahalıya mal 

ölmüş olan orman servetimiz;' maalesef Tıugün 
de meçhulümüzdür. Devlet ormanlarin-ın da 
maalesef kadastrosu yapılmamıştır. Bugün için 
müspet olarak hava fotoğraf iyle senede bir 
buçuk milyon hektarın haritaya bağlandığı ve 
şimdiye kadar üç milyon hektar, tesbit edildiği 
anlaşılmaktadır. Bundan ötesi tahminlere terk 
edilmekte, 10 - 15 milyon hektara çıkarılmak
ta, dolayısiyle Devlet malı orman servetimizin 
geri, vüsati ve mahiyeti de muallâkta kalmak
ta.. Bütçe Komisyonunda <iahi müzayede veya 
münakaşalı münakaşalara mevzu teşkil etmek
tedir. . . 

Bu işi de acilen ve ciddiyetle ele almak,icap 
ediyor.. Hususi,şirketler ve hattâ ecnebi teknik 
ihtisas adamlarına ve şirketlerine . de .baş vura
rak bir an , önce tesbiti yaptırılmalıdır. 1938 
Bütçesi görüşülürken orman servetimiz hakkın
da mevcut dosyalara göre; müspet olarak bir 

. malûmat mevcut bulunmadığı, bu Mecliste alâ
kalı Bakan_ tarafından ifade edilmiştir. 

Deylet emlâkinin, diğer bir tâbirle millî em
lâkin de ciddiyetle tesbiti ye değerlendirilmesi 
lâzımd.ır. Son 25 yıl içinde bu emlâkin de Dev
let elinden ne suretle çıktığını tasvir etmek uzun 
ve acıklı bir hikâye olacaktır. Yıllardan beri 
Devlet emlâk' satmaktadır. 1938 varidat bütçe
sinde 1 250 000 lira olan emlâk satış bedeli 
1953 Bütçesinde 6 000 000 liradır. Bunların da 
envanterini yapmak kıymetlendirmek ve her yıl 
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bütçelerine bağlı cetveller halinde millî mura- j 
kabeye arzetmek zarureti aşikârdır. Bilhassa ' 
Devlet adamlarımızın alâkadar olmaları gereken 
esaslı işlerden olarak dikkatinize arzederiz. 

Yalnız İşletmeler Bakanlığı sektöründe iki 
milyarlık Devlet malı bulunduğu ifade edilmek
tedir. Bu arada bütün işletmelerin ve henüz tas
fiye işi ikmal edilemediği anlaşılan Denizyol
ları İdaresi emvalinin de ehemmiyetle dikkate 
alınması gerekmektedir. Devlet ayniyatı muha
sebe, murakabe ve kontrolü için yeni esasların 
tedvinine âcil zaruret vardır. 

î • • •• 

Devlet Bütçesi 
KoîflÜJ^öndan çıkan 1953 Bütçesinin âdi ve ! 

cari ffiaatiflara *it olan A/ l işaretli bölüm 
1.562.-080 940 lira olarak tesbit edilmiştir Ya
tırımlara ait tahsisatı ihtiva eden A/2 işaret
li cetvel ise 560 378 000 lira olarak tesbit edil
miştir. 

İlk bakışta bütçe vahdetine ve • Muhasebei 
Umumiye Kanunu hükümlerine aykırı gibi görü
nen ve bu bölümede cetvel, tâbirlerinin .kullanıl
ması vahdet personeline sadakatten ileri-geldiği 
anlaşılmaktadır. Bütçemiz, kalkınması, gereken 
21,000 000 nun süratli inkişafını temin edecek j 
bir bütçe olmaktan henüz çok. uzaktır. Bugü- j 
nün rayiçlere ve ihtiyaçlara göre, en aşağı beş î 
milyarlık bir bütçe olmalı, hakiki yatırını ihti- j 
yaçları da ona göre ayarlanmalı idi. Milletimi- j 
zin ve her hangi parti iktidarca bulunursa bu- I 
lunsun Hükümetlerimizin birvan evvel bu, malî ı 
iktidara sahip olmalarını Cenabı Haktan temen- | 
ni ederiz. Vaktiyle 1938 Bütçesi Cumhuriyet dev- j 
rinin en yüksek bütçesi olarak: takdim edildiği i 
gibi, bu bütçe yine Cumhuriyetimizin en yük
sek bütçesi alarak iki milyarı,aşmaktadır. Fakat 
1938 endekslerine irca edilecek olursa, 1938 in 
250 milyonluk bütçesine mukabil 384 milyonluk 
bir bütçe demek olursa,-10 - .15 senede 17 mil
yondan 21 milyona çıkmış plan nüfusumuza na- | 
zaran da henüz daha ne. kadar, mütevazi, geri I 
ye .küçük bir bütçe olduğu meydana çıkar. j 

Bugünün âmme hizmeti ve devlet hizmeti' te- j 
lâkkilerine' uygun, bilhassa Anğlosaksonların an- ı 
ladığı mânadaki devlet hizmetlerini • görmeye I 
kâfi bir bütçe yapmak, beslemek ve yaşatmak, I 
milletimizin ve onlara rehberlik eden siyasi par
tilerimizin başlıca gayesini teşkil etmelidir. Yok
sa bugünkü bütçe yekûnları bölümleri ve hiz-
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metleri henüz övünülme/e müsaade edecek de
recede inkişaf etmiş değildir. Fakat hi!hw*ı 
1943 te düştüğümüz malî inhidam çukuruna 
nazaran muazzam bir bütçe olduğunu belirt
mek te bir hakşinaslık ve kadiraisaabk vazifeai 
olarak belirtilmelidir. 

Yatırımlar : 
Yatırımlar mefhumuna çabuk netice verecek 

faydalı sarfiyat olarak 1938 bütçesinde de te
mas edildiğini görüyoruz. 

1950 Bütçesi gerekçesinde ise yatırımlardan 
bahsederken: 

«Bu gider Devlet bütçesinin katına bütçelere, 
özel idarelere, belediyelere, hayır kurumlarına 
yardımını teşkil eder» denmektedir ki mefhu
munu henüz maliyemiz anlamamış maalesef. 

1951 tasarısında sayfa IX da yatırımlar: 
«Bu yıl bütçede, cari hizmetlerden ayırarak 

mütalâası faydalı ve zaruri görülen ve daha zi
yade bir program mevzuunu teşkil eden yatı
rım giderlerinin karşılıkları ayrı bir cetvelde 
gösterilmiştir» deniyordu. 

1952 gerekçesi de sayfa 16 da aynı şeyleri 
tekrar ediyordu. Geçen sene Bütçe Umum Mü
dürlüğünün bu yatırımlar mevzuu üzerinde iyi 
bir etüt hazırladığı anlaşıldı. Ancak el'an yatı
rım mefhumu sarahatle tesbit edilmiş değildir. 
Meselâ: Bina onarmaları ve bâzı binaların yapıl
ması ancak Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım 
sayılır. Maalesef bizim bütçelerde de böyle, hal
buki doğrudan doğruya Productine olmıyan 
işlere yapılan tahsisleri yatıran saymak doğru 
değildir. Bu Bakımdan bizim 1953 bütçemizde 
de, teferruatlı listesini vermiyeyim, bina ona
rım ve yatırımlarına ait, ilâh... maddeler var ki 
Batılı mânasında bir envestisman sayılamaz. 

Ve 560 milyon olarak gösterilen yatırım büt
çesinde bunlar 146 milyon lira tutmaktadır. Bu
nu çıkarırsak bu yılın asli yatıranı ancak 414 
milyon liradır. 

Yatırımların millî gelirle olan münasebetleri 
de böyledir. Nihayet her milletin bir yatırım te
lâkkisi olduğuna göre küçük mütevazı ve dar olan 
bütçelerimize göre bilhassa milletimizi kısa za
manda sefaletten kurtaracak ve onu iktisaden in
kişaf ettirecek yatıranlara türkçe kalkınma yatı
rımıdır diyebiliriz. 

Bütçe şekilleri 
Millî bütçelerimiz üzerinde de dikkatle tetkik 
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yapılırsa birçok ahenksizliklere raslanır. Bilhas
sa İktisadi Devlet Teşekkülleri ile çeşitli mülhak 
ve katma bütçelerin çokluğu bunun misalidir. 
Bunlara ait sadece birer misal vererek dikkatinizi 
çekmek isterim. 

Bu memleketin hayvanları ve bakımı için Ve
teriner Umum Müdürlüğü vardır. Ziraat Ba
kanlığına bağlıdır, insanları ve bakımı için Sağ
lık Umum Müdürlüğü vardır. Sağlık Bakanlığı 
bünyesi içindedir. Fakat ağaçları için ayrı büt
çeli bir müstakil Genel Müdürlük kurulmuştur. 
Ayrıca onun mülhak bütçeli tarafı da vardır. 
Orman Umum Müdürlüğü. 

Devlet Üretme Çiftlikleri ayrı, Denizcilik 
Bankası ayrı, Etibank ayrı, İşçi Sigortaları, 
Emekli Sandığı ayrı, Yerli Ürünler Şirketi ayrı, 
Maliyedeki Kâğıt Kırtasiye Müdürlüğü ayrı bün
yeli ve bütçeli malî müesseselerdir. Hepsi de Dev
let parası ile dönmektedir ve murakabeleri çeşitli 
ve eksik vaziyettelir. Bu arada bir de bir nevzat 
vardır, o da yeni kurulmakta olan Et ve Balık 
Kurumudur. Bakanlar Kurulu karariyle millî 
korunma fonu ile tesis edilmiştir. Kanunu belki 
sonradan gelecektir. Bunlarla şunu söylemek is
tiyoruz ki; meşru bir Meclis olarak gelmişsiniz, 
Millî Hazinenin emlâkine, kaderine, patrimuvanı-
na, borçlarına hâkim ve sahip olacaksınız. Mura
kabeniz derin ve etraflı bir murakabe olmalıdır. 
Yoksa bizden sonra gelen nesilleri bizi itham et
meye mecbur bırakırız. 

Bütçenin siyasi karakteri 
Malûm olduğu üzere bütçeler siyasi iktidarın 

aynasıdır. «Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.» 
O da bütçelere bakılınca görülür ve bütçe tatbi
katı ile de tahakkuk eder. 

Monarşilerde ve şefliklerdeki bütçe siyaseti 
ve karakteri başkadır, onlar muayyen zümrele
ri zengin etmek veya ezmek ve servet inkisam 
veya tekasüfünü muayyen yerlerde toplamak 
isterler. Müstebitlerin muhitlerini beslerler. 
Devlet kapitalizmine giderler. 

•Boyuna malî kararnameler çıkarırlar. Mec
lis murakabesi dışında işler görürler. 

En yakın mazimizdeki Varlık Vergisi ve 
Toprak Kanunu bunlara misaldir. Acıklı tafsi
lâtına girmek istemiyorum. 

Ayrıca bir de millî bütçe siyaseti vardır. En 
demokratik olanı da budur. Demokrasilerde si- i 
yasi hürriyetlerin murakabe vasıtası Milletve- j 
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killeri tarafından yapılan tesirli ve devamlı me
saidir. 

Milletçe kalkınma, nüfus çoğaltılması, vergi 
esasları mülhakata yardımlar ve malî Desant-
ralizasyon. Demokratik idarelerde bütçenin si
yasi karakteri, İstiklâl Harbimizde olduğu gibi, 
dünyanın bu en nevraljik noktasında, kapita
list bir dünya ile komünist bir âlem ortasında 
bulunmaktayız. Ne Kapitalizme kul ne de ko-
minizme kurban olmadan demokratik bir Dev
let hayatı kurmak ve bunu bütçelerimizle ya
şatmak zorundayız. Bunun içinde küçük mül
kiyet, küçük işletme, küçük tasarrufu teşvik 
ve takviye etmemiz, bu ailelerin sayısını artır
mamız lâzımdır. Bu hayatın temelleri köyler
dedir. 

Köylerimizi ekonomik birer ünite olarak ele 
almak ve malî yatırımlar yaparak kısa zamanda 
nakdî neticeler elde etmek mümkündür. Köyleri 
teçhiz, tevhit ilâhiri muhafazakâr metotlar yeri
ne köylerimizi «science sociale» usul ve icapları
na göre ekonomik köy vahdeti ve şahsiyeti kabul 
ederek, organik bir metotla çalışarak yükselt
memiz lâzımdır. Her bakanlıık bütçesinde bu 
maksatla köy yatırımları yapmalıdır. Saym 
Başbakanın Bütçe Komisyonunda söylediği gi
bi sefaletimizin merkezi köylerdir. Onları en 
kısa zamanda sosyal ve ekonomik bakımdan 
kaldmdırmaya mecburuz. 

Devlet hizmetlerini tam bir Anglosakson 
anlayışı içinde ele almak lâzımdır. Bütçe
ler de buna göre olmalıdır. 

Bugünkü Bütçenin siyasi karakterinde bü
yük bir değişiklik yoktur. Çünkü en mühim 
esasları eski iktidar zamanında çıkarılmış ka
nunlara göredir. Gelirler buna göre toplandı
ğı gibi giderler de buna göredir. Yalnız bâzı 
vergilerde indirmeler olmuş, bazı ceza müeyyi
deleri artırılmıştır. Heyeti umumiyesi itiba
riyle bütçenin yapısında, bünyesinde ve siyasi 
'"karakterinde ehemmiyetli bir değişme olma
mıştır. Sadece gelir artışlarından kuvvet alı
narak yatırımlara tahsis edilen miktarlar ar
tırılmıştır. Bütçelerin sosyal ve ekonomik ka
rakteri, bu da milletçe kalkınma da birinci de
recede rol oynar. İçtimai emniyet, dar geçim-
li ve iktisaden zayıf olanları himaye, orta de
recedeki kategorileri artırma ve takviye yük-

| sek kazançlardan yüksek vergi, millî istihsalle 
I beraber istihlâki de artırmak ve bunların po-
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larizosyonuna mâni olmak ve tevsiini temine 
çalışmak lâzımdır. Bu arada zirai ve ekonomik 
bölge kalkınma plânları yapmak lâzımdır. Bir 
misal olarak arzedeyim, Seyhan îli Anteb'den 
Antalya'ya nazaran 4 ncü ziraat bölgesinin 
merkezidir. 

Bu ilin dağlarında zengin orman, mebzul 
krom, kısmen meyve ve zeytin vardır. Ovada 
bol bol pamuk, prinç narenciye, ve sebze yeti
şir. Kıyılarımızda balık yatakları ve yumur
ta istihsali vardır. Yer altı suları zengindir. 
Petrol ihtimali kuvvetlidir. Sondajlar* yapı
lıyor. İşte memleket kalkınmasında, kısa za
manda netice verecek, ve bütün memlekete 
fayda temin bölgeleri hemen ele almalıdır. Ce
miyetin bünyesine göre de bütçe politikası, fa
sıl ve maddelerde kendini gösterir. Hizmet 
sektörleri de buna göre değişir. 

Köylerimizin içtimai durumu, topraksızlar 
ve onlara karşı alınacak tedbirler mühimdir. 

İçtimai emniyetin ve yardımın hiç değilse 
asgari hadleri demokratik bir bütçede düşünül
meli ve ele alınmalıdır. 

Maalesef bizim bütçelerimiz bu bakmadan 
da çok zayıftır. 

Millî Ekonomiye göre bütçe politikasına hâ
kim olacak işler de muhildir. İstihsalimizde, 
buğday, pamuk gibi, krom ve petrolü ve bilhas
sa elektirik işini ön plâna almalıyız. 

Sayın Maliye Bakanı burada kömürlerimi
zin artık yetişmiyeceğinden bahsile önümüzde
ki yıllarda elektrik işinin büyük mikyasta ele 
alınması lüzumunu ileri sürmüştür. 

Fakat bunda çok gecikilmiştir. En az beş se
ne , önce bu işe başlanmalrydı. Kömür buhranı 
bugün bir vakıadır. Ve hele emniyet stokları
mız hiç mevcut değildir. Bu pek tehlikeli bir 
iştir. 

Bugün için nüfus artışı işini de düşünme
miz lâzımdır. 

Birleşmiş Milletlerin en yeni bir tetkikma 
göre yurdumuzdaki istihlâk istatistikleri netice
leri 1'938 le 1950 yılları mukayeseli olarak 
şöyledir : 

Beher nüfus başına yıllık iaşe maddeleri 
Yıl Hububat Şeker Et Sebze Yumurfta Süt 
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Kültür vaziyetimiz de şöyle : 

Bin nüfusa düşen Bin nüfusa düşen 
gündelik gazete sayısı radyo miktarı 

1938 
1950 

191 
171 

5 
6 

22 
19 

53 
65 

3 
2 

151 
141 

1 
17 
10 
5 
81 
86 
235 
19 
16 

0,7 
12 
6 
3 
36 
24 
123 
15 
16 

Afganistan 
Mısır 
Irak 
İran 
Lübnan 
Kıbrıs 
İsrail 
Suriye 
Türkiye 

Bütçelerin karaborsaya karşı koyacak şekil
de tanzimi, fiyatların endirekt murakabesine 
müsait olması lâzımdır. 

Bilhassa Gümrük Vergi ve gelirlerinde mem
leket ihtiyaçları iktisadi .kalkınma ve iç istihlâk 
seviyesinin yükseltilmesi dikkat ve ehemmiyete 
alınmalıdır. 

İktisaden geri olan bir memleketin Avru
pa liberasyonu içinde idaresi çok dikkatli ve 
hünerli olmayı icabettirir. 

Bilhassa Türkiye Anlaşması gibi modern ka
pitülâsyon tahditlerine benziyen hükümlerini 
ihtiva eden anlaşmalardan önce Gümrük Tarife 
ve resimleri işinin dikkatle ve süratle tanzi
mi gerekir. 

Bu Anlaşma ile dondurulacak 250 kalem mad
denin memleket ihtiyaçları, müdafaası ve istik 
bali ile çok candan ve yakından hayati bir ala
kası bulunduğu aşikârdır. 

Bütçe politikasında bunları da daima göz 
önünde tutmalıdır. 

Bütçenin juridique karakterine gelince: Bil
hassa bizim gibi malî mevzuatı geri, eksik ve ka
rışık olan ülkelerde malî reformun süratle icrası 
zarureti vardır. 

Memleketimizde bütçe denkliği ve açıklığı 
üzerinde de çok şeyler söylenmiştir. Kanaatimiz 
ce artık şu esasları dikkatle göz önünde tutmak 
lâzımdır. 

Bütçe açığı 
Kabule şayan bütçe açıkları bulunduğu gibi 

derhal reddi gereken bütçe açıkları da vardır. 
Bir defa bütçe açığı Hükümetin istediği za

man 1 - 2 yıl içinde kolaylıkla kapatabileceği 
miktar ve mahiyette olmalıdır. Değilse maliye
cilerden mucizeler beklenemez. Sonra her yıl 
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bütçe açığ* kendisinden önceki yıllara nazaran da
ha düşük olursa kabule şayan görülebilir. Bir
kaç yıl öncesinden başhyarak gittikçe artan büt
çe açıkları kabul olunamaz. 

Bizde aynea bütçelerin hangi gelir sektör
lerine dayanarak denklik temin edebildiği ve-
ya açık verdiği dikkatle ele alınmalıdır. Bir 
yandan Şeker İstihlâk Vergisine, küçük hay
vanlardan alınan vergiye, dar gelirli insanların 
emeğinden ve küçük esnaftan alman vergilere, 
cezalara dayanan bütçelerin, değil açıklığı, 
denkliği dâhi dikkatle ele alınmalarını icabet-
tİPİTi 

Uzun yıllar Buhran, Muvazene ve istihlâk 
vergilerine istinad ettirilen sözde denk bütçeler 
olmuş, fakat bunlar memleketin sosyal ve eko
nomik inkişafını geciktirmiş ve yalnız politika
cıların şüpheli muvaffakiyetlerine propaganda 
malı olmaktan başka esaslı bir işe yaramamış
lardır. 

Yıllarca öncesinden beri büyük su işlerine 
yatırılmış olan yüz milyonların durumu da bu
gün için böyle olmakta devam ediyor. 

Bütçe açıklarına sebep olan masraflar men
şeleri itibariyle ayrılabilir. 

1. îdari açıklar, organizasyon hatalarından 
âmme hizmetlerinin kifayetsiz randımanlı ça
lışmalarından ileri gelir. Vergilerin kötü şekil
de inkisamı karaborsa kârlarından beklenen 
gelirler, menşeleri suiistimallerden mütevellit 
olan bütün açıklar gibi bunlar da kabule şayan 
değildir. 

2. İktisadi buhranlar, harblerden sonra mil
lî gelir bütçe yüklerine tahammül edemezler. 
Fevkalâde haller dışındaki bütçelerdeki açıklar 
ancak kısa zamanda katî iktisadi faide getire
cek yatırımlara tahsis edilirse kabule şayan 
olabilir, aksi takdirde vergi yükünü ağırlaştı
rarak millî gelirin azalmasına ve mükelleflerin 
.ezilmesine sebep olunur. 

Şu halde yatırımların hepsini reproduetif 
masraflar olarak telâkki etmek doğru değildir. 

Meselâ : Silâhlanma için yapılan yatırımlar, 
cari yılların normal masrafları meyanmda de
ğildir. Fakat- bunlar para getirecek yatırımlar
dan da sayılamaz. 

İktisadi cihazlanma için yapılan yatırımlar 
da her zaman verimli neticeler vermez. Bu ba
kımdan da bir masraf aynı zamanda hem faideli 
hem, zararlı olabilir. Bir surequipement hali vü-
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cüda getirebilir. Seçim kazancı maksadiyle yapı
lan yollarda ve demiryollarında, sulamayı ta
hakkuk ettiremeden büyük su işlerine yapılan 
yatırımlarda ilk böyledir. (Binalarda...) 

İktisadi cihazlanma millî istihsalde artma ile 
müterafik maliyet düşüklüğü de temin olunmalı
dır. 

Bu takdirde açıkları dış krediler veya mute
dil enfilâsyonlarla kapatmaya çalışmak zarureti 
ortaya çıkar. Bu gibi açıkları birkaç sene için
de kapatmaya çalışmak icabeder. 

3. Memleketin imar ve ihyasını, her bakım
dan kalkınmasını icabettiren zamanlardaki za
ruri masraflar dolayısiyle olan açıklar ancak ka
bule şayandır. 

Vergi yükü 
Hakiki gelir miktarları 1938 fiyatlarına gö

re nüfus başına 15 lira iken harb seneleri içinde 
düşmeye başlamış, 1953 te nüfus başına 7 lira
ya inmiştir. Sonra tekrar artmaya başlıyarak 
1950 de 14 liraya vasıl olmuştur. 1952 de 16 li
radır. Bu el 'an başka memleketlerde mukayeseye 
tahammülü olmıyacak derecede düşük bir ra
kamdır. 1938 - 1953, 15 yıl içinde hakiki gelir 
miktarlarında artış 1938 fiyatlarına göre mut
lak rakamlar olarak 78 718 000 liradır. 

Aynı on beş yıllık devre içinde nüfus artışı 
ise dört milyondur. 

1938 de Sayın Sağlık Bakanı Dr. Hulusi Ala-
taş'ın beyanına nazaran doğum nispeti binde 42, 
ölüm ise binde 20 dir. Aradaki fark 22 dir. 

1953 te Sayın Sağlık Bakanı Dr. Ekrem 
Üstündağ'm beyanına nazaran, Beypazarı Ka
zasının 73 köyünde ve 31 688 nüfus üzerinde bir 
sene müddetle yapılan bir tetkika,göre doğum 
nispeti binde 36,29, ölüm 11,64 artış binde 25 dir. 

Devlet borcu 1938 de nüfus başına 3 lira, 
1953 de 11 liradır. Fakat 1938 deki nüfusu is
tatistikler 17 milyon olarak yazar. Binde 22 de
ğil, binde 20 olarak artırmaya kalkarsanız bu
gün riyazi bir netice olarak 24 milyonu aşması 
icabederki, bütçelerin sefaleti gelirlerimizin az-
lığmdandır. Yüksek olan doğumlarımıza muka
bil bugün nüfus artışımızın aynı tempoyu takip 
etmemesi, ölümlerin çok olması istediğimiz nis
petleri vermemektedir. Bunda bütçelerimizde en 
büyük bir âmildir. Bütçederimizi bu bakımdan 
da tetkik etmek, nüfufsi artışını daha iyi temin 
edecek şekilde yani demokrasiyi demografi ile 
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birlikte yürütmek lâzımdır. Yalnız şu noktayı da 
arzedeyim, devlet borcu 1938 de nüfus başına 
3 lira. iken bugün-11 liradır. 

Neticelere ve hükümlere gelince; kısaca arze
deyim, bütçelerimizin başka memleket bütçe
leriyle mukayeseye tahammülü yoktur, esaslarım, 
karakterini, bünyesini kısaca arzettim. Demin 
de arzettiğim gibi, bu bütreyi geçmiş yılların en 
iyi ve gelecek yuların da en kötü bütçesi olarak 
tavsif ediyoruz. Dünyanın bugünkü durumun
da, memleketlerin iktisadi emniyet bütçelerinden 
evvel askeri emniyet bütçelerini yapmanın doğ
ru olduğunu biliyoruz. Bizim bütçemiz de kü
çüklüğüne, mütevazı oluşuna rağmen bir askerî 
emniyet bütçesidir. Bu bütçe her şeyden evvel 
bir milletin hudut kalesi olarak, antikomünist 
cephesinin bir kalesi olarak yaptığı askerî em
niyet bütçesidir. Temenni ederiz en kısa bir za
manda bilhassa büyük dostlarımızın daha iyi 
anlayış ve daha geniş yardımlariyle milletçe 
kalkınma ve kuvvetlenmemizi Bağlıyacak iktisadi 
emniyet bütçelerimiz, gelsin, 

Bi* buv askerî emniyet bütçesini milli birlik 
ve beraberliğimizin bir senbolü olarak ve söz 
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hakkımız mahfuz kalmak şartiyle kabul ediyor* 
ruz. (Alkışlar). 

BEİS — Arkadaşlar; bütçenin umumi heyeti 
hakkında konuşmak üzere- söz istiyen arkadaş
larımızın sayısı 22 dir. Şevket Mocan, buradamı! 
(yok sesleri). 21 kalıyor, (gülüşmeler) , Müsaade 
buyurun arkadaşlar, biliyorsunuz ki Bütçe Ko
misyonu hakikaten büyük mesai harayarak büt
çeyi geçen seneye nazaran 4 gün evvel yüksek 
heyetinize arzetmiş bulunuyor. Bu itibarla önü
müzde daha 13 gün kadar konuşmak için vak
timiz vardır. Buna rağmen tensip^ buyurursanız 
her gün toplanalım. Birinci toplantı sabahleyin 
saat 10 dan 13 e kadar, ikinci toplantı da saat 
15 ten sonra devam etsin. Bu hususu yüksek 
tasvibinize arzediyorum. Kabul buyuranlar lüt
fen işaret versinler... Kabul etmivenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şu halde yarından itibaren saat 10 dan 13 e 
kadar ve 15 ten sonra görüşmelere devam ede
ceğiz. 

Yarın sabah saat 10 da toplanılmak üzere 
, oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 20,20 
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DÜZELTÎŞLER 
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Bu Birleşim tutanak dergisine bağlı 108 sayılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
runda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Y a t ı l ı ş D o ğ r u 

311 t 
312 

315 
316 

317 
318 
321 
324 
327 
328 
329 

» 
» 
» 

330 
» 

331 
» 
T> 

» 
» 
» 

332 
» 
» 
» 
» 
> 

333 
334 
335 
336 

• » 

340 ' 
343 

20 
29 

37 
8 

17 
6 

35 
37 
14 
23 
30 
33 
34 
35 

34 
37 
19 
20 
21 
22 
36 
38 
2 
2 
3 

14 
16 
16 

8 
24 
20 
13 
17 
18 
1 

kont 
2 Ocak 1953 tarihinde Londra 
piyasasında 
dünyayı ve büyük 
daha müstakar pazarlar tesis 
ötmek için yayret 
sinai hareketleri 
urtararak 
tevsi inşa 
çay, 
kanunla 
kredilerin tutarıdır. 
1953 nazaran 
528 474 ' % 40,8 % 
302 692 % 33,3 % 
602 261 (*) 831 166 
% 224,5 
tehditçi sistemin 
düzelmesi bahsine 
% 203,8 
% 384,1 
% 191,5 
sanayiine 
% 1455,6 
% 309,5 
artırılması 
edilmesi 
teşviki 
emisyon tedbirlerinin 
sirkülâtif 
glemiştir. 
tevsielerine 

202,6 
276,9 
% 38 

mülhak bütçeli idarelerle 
208 245 950 

1 104 409 195 
faaliyet 
olmak üzere Hükümetçe 
olmazsa 

font 
2 Ocak 1953 tarihinde çinko 
Londra piyasasında 
dünyayı ne büyük 
daha müstakar paralar tesis et
mek için gayret 
sanayi hareketleri 
kurtararak 
tevsi ve inşa 
et, 
kanunlarla 
akreditiflerin tutarıdır. 
1953 e nazaran 
560 378 % 49,1 % 114,5 
304 853 % 34,3 % 179,8 
865 231 (*) % 43 % 133,7 

tehditçi sistemin 
düzelmesi bahasına 
% 103,8 
% 284,1 
% 91.5 
sanayie 
% 1340,13 
% 214 
artırılmasını 
edilmesini 
teşvikini 
liberasyon tedbirlerinin 
spekülatif 
getirilmiştir. 
tavsiyelerine 
mülhak bütçeli idareler ve 

208 245 950 1952 rakkamı 
1 104 409 195 1952 rakkamı 
faaliyetin 
olmak üzere ve Hükümetçe 
olamazsa 

(*) - Umumi Bütçeden yatırımlar için mülhak bütçelere yapılan yardımlar dolayısiyle mükerrerlik 
bertaraf edilmek istenildiği takdirde 1953 yekûnundan 19n 468 milyon 1952 yekûnundan 145 757 
milyon lira indirmek lâzım gelmektedir. 
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D/10 
D/11 
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2 

2 

2 
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2 

B 
Satır 

12 

28 

8 

12 

36 

44 16.2.1953 0 : 2 
Y a n l ı ş 

Diyanet İşleri 

D o ğ r u 

fevkalâde masrafı fevkalâde/tahsisatı 

Adalet Vekâleti 
Hukuk mahkemeleri Hukuk muhakemeleri 

Gümrük ve Tekel Vekâleti 
F . 

203 

428 

771 

Tapu ve 

17 

6 
2 

U. 

4 

M. F. 

12 Muhafaza 203 

Tarım Vekâleti 
30 Kimyevi gübre ve 428 

denemeleri teşmili 
20 3788 sayılı Çay Ka- 771 

nunun 5 nci madde
si gereğince... 

Kadastro Umum Müdürlüğü 
Aded Ücret 

8 75 

Adalet Vekâleti 
G. 

Başhademe 6 

M. 

13 

30 

20 

Muhafaza 

Kimyevi gübre dene
meleri ve teşmili. 
3788 sayılı Çay Ka
nununun 5 nci mad
desi ve 5748 sayılı 
Kanun gereğince.... 

Aded Ücret 

28 75 

'Baghademe 
Ceza ve tevkif evleri 

D/12 20 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
4 Hademe 6 Hademe 

D/15 1 
D/17 2 

D/17 2 

S/Cetveli 

E/Cetveli 

*2 
3 

14 

Maliye Vekâleti 
Aded Ücret 

1 Makinist 1 300 
Vilâyet başhademesi 47 100 

Millî Eğitim Vekâleti 
1 Müzisiyen 1 250 

(Ecnebi olabilir.) 

Toplam 5 250 

B. M. Meclisi kısmından sonra 

Aded Ücret 

Vilâyet hademesd 47 100 

1 Müzisiyen 7 250 
(Ecnebi olabilir.) 

Toplam 6 250 

(Dâvanı Muhasebat Reisliği) 
başlığı altında: F. Tahsisatın nev*i 

203 Merkez geçici hizmetli
leri ücreti ilâve edilecek 
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B : 44 
Sayfa Sütun Satır 

16.2.1953 
Y a n l ı ş 

Ö : 2 

Ç/26 Sayfanın sonuna aşağıdaki yazı eklenecektir: 
8 Kasım 1872 tarihinde Aziziye Tabyası istirdadı
na (iştirak eden: 
Nene Kırkgöz 170 

Ç/ 7 Sayfanın 4 neü satırına, şu ibare eklenecektir. 

K / 
L / 
0 / 

6036 
5981 

N/Cetveli başlık : Bütçe Kanunu : Madde 10 
N/ » 18 aded aşçı (yamağiyle 'beraber) ücreti 110 

başlık : Bütçe Kanunu : Madde 11 
» » » » 12 
» » » » 13 
» » » » 13 olacak. 

D o ğ r u 

2 . I I . 1953 
20. VI. 1952 

170 

R/2 » 203 ncü fasıl formülünün sonuna, (Divanı Muhasebat meslekî kurs öğretmen
leriyle kurs idare memuru ücreti bu tertipten ödenir.) frkrası ilâve edilecek. 

K/Cet veli ikinci sütunun sonuna aşağıdakd kadro eklenecekti)-: 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Aded Ücret 

L/13 

Stajyer köy sağlık memurları 

24 Veteriner müdür, 
kıdemli muavin 
ve fen memuru 

R/25 

Aded Maaş 

Aded Cinsi 

40 

41 Jeep 
4 Stasyon Wag|on 
6. Dedektif otosu 

10 Motosiklet 
3 Polis tipi kamyon 

403 105 

Veteriner müdür, 
kıdemli muavin 
ve fen memuru 

Aded Maaş 

40 

Aded Cinsi 

20 Jeep 
4 Deniz motoru 

» • - « 

T. B, M, M. Basimevi 



ö 
1953 
Yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı 

Ve 

Bütçe Komisyonu Raporu 

1 9 5 3 

Ankara 
T. B. M. M. Basımevi 





S. SAYISI : 108 
1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 

(1/473) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı ? 71-M&5 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 28.XI . 1952 tari

hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1953 yılı Bütçe kanunu tasarısı
nın-gerekçe ve ilişikleriyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arze-
derim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Hükümetin 1953 Malî Yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

Yüksek Meclise sunmuş olduğumuz 1953 malî yılı Bütçe tasarısının ihtiva ettiği gider ve gelir 
rakamlarını tetkika geçmeden, tasarı ile derpiş olunan hizmet ve programların mahiyet, vasıf ve he
defleri üzerinde gerekli tahlillere girişmeden önce Hükümetin yıllık icraat ve çalışmalarının malî 
bir programı olan bütçeler ile, memleketin iç ve dış iktisadi ve malî şartlarının yekdiğeri üzerin
deki karşılıklı tesirlerini ve bugün içinde bulunduğumuz iktisadi gidişin yakın istikbale ait tahmin
ler bakımından haiz olduğu mahiyeti göz önünde tutarak evvelâ, son bir yıla ait iktisadi hâdisele
rin toplu olarak gözden geçirilmesinde; sonra da, 1952 yılı Bütçesinin tatbikatı hakkında kısaea 
izahat verilmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

Sunmuş olduğumuz gerekçe, arzettiğimiz sebeplerden dolayı şu kısımları ihtiva edecektir, 

I - Geçen yılın iktisadi gidişi, 

II - 1952 yık Bütçe tatbikatı, 

III - 1953 Bütçe tasarısının tetkik ve tahlili, 

İT - Katma bütçeler. ( 

1. GEÇEN YILIN İKTİSADI GİDİŞİ 

1. Dünya ekonomisinin seyri : 

1952 Bütçe tasarısının hazırlandığı sıralarda, Kore Harbinin ve silâhlanma programlarının 
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tahrik ettiği harb ekonomisi şartlan ve enflâsyon cu tesirler hususile Garbi Avrupa memleketleri
nin pek çoğunda bütün şiddetiyle devam etmekte idi. 

Bu tesirler altında geçen kış ortalarına kadar sürüp gelen fiyat yükselmeleri neticesinde toptan 
eşya fiyat endeksleri, 1950 yılının ilk altı aylık vasatisi 100 itibariyle, 

Fransa'da 150 
İngiltere'de 131 
Belçika'da 144 
İtalya ve Yunanistan'da 130 
Amerika Birleşik Devletleri *nde 116 yi bulmuştu. 

Buna mukabil 1950 yılının son aylariyle 1951 yılı içinde dünya memleketlerinin dolar açıklan azal
mış, hattâ bir ara Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin ticaret muvazenesi harb sonrası devresinde 
ilk defa olarak açıkla kapatılmıştı. Fakat daha 1951 yıh ortalanndan itibaren, hammadde taleplerinin 
azalmaya ve fiyatlarında da tenezzüller kaydedilmeye başlandığını; ticaret hadlerinin tekrar ham
madde müstahsili memleketler aleyhine döndüğünü görmekteyiz. 

Ekonomileri geniş mikyasta dış ticaretlerine bağlı bulunan bir kısım hammadde müstahsili memle
ketlerin, Kore harbi ile birlikte ihracatlarının süratle kabarması ve ihraç malları fiyatlarının birden 
ve mühim tereffüler kaydetmesi dış gelirlerini artırdığı, tediye muvazenelreinin • büyük fazlalarla 
kapanmasına âmil olduğu ve halkın satın alma kudretini yükselttiği halde, 1951 sonralanndan 
itibaren hammadde taleplerinin azalmaya başlaması ve fiyatların bâzı maddelerde Kore öncesi sevi
yesinin de dununa düşmesi gerek dış tediyeler ve gerek iç ekonomik bünye bakımından bu memle
ketlerde mühim güçlükler yaratmış, ithalâta tahditler konulmasına ve enflâsyoncu tesirlerin hare
kete geçmesine sebep olmuştur. 

Hammadde müstahsili memleketlerin 1951 sonnudan beri geçirmekte olduklan bu tecrübe, husu
siyle Garbi Avrupa memleketlerinin tediye muvazeneleri üzerinde menfi tesirler icra etmektedir. 

1952 yılı içinde Garbı Avrupa memleketlerinde enflâsyoncu tesirlerin nispeten kontrol altına alı
nabilmesine mukabil, dolar açıklarının yeniden mühim yekûnlara baliğ olduğu, birçok sanayi grup
larında işsizlik nispetinin harbden sonra ilk defa kabarmaya başladığı ve umumi istihsal hacminin 
daralmaya yüz tuttuğu, fiyatlarda yeniden hafif bir sukut kaydedildiği görülmektedir. Ezcümle 
İngiltere'de işsizlik, deri ve mensucat sanayiinde % 12 yi geçmiş olup diğeri bellibaşlı mühim sanayi 
gruplarında da % 3 ile % 8 arasındaki nispetlere yükselmiş, umumi istihsal ve istihlâk hacmi geçen 
seneye nispetle % 10 azalmış bulunmaktadır. Aynı sıkıntının birçok Garbı Avrupa memleketlerinde 
az çok farklarla hissedilmeye başlandığı görülmektedir. 

Avrupa'da gerek dolar açıklannm kabarması ve gerek Avrupa Tediye Birliği içinde bir kısım 
memleketlerin geniş açıklar vermesi son bir sene zarfında İngiltere ve Fransa gibi bâzı memleket
leri çeşitli tahdit tedbirlerine sevketmiştir.. önümüzdeki devre zarfında birkaç memleket müstesna 
olmak üzere, hemen hemen bütün milletler için dolar açıkları mevzuu ehemmiyetini muhafaza et
mekte devam eyliyecektir. 

Halen dünyanın her tarafında umumiyetle hissedilen fiyat duraklaması, hattâ tenezzülü ve yer 
yer istihsal hacmi daralması, tediye muvazenesi ve dolar açıklarının kabarması ve işsizlik nispeti
nin artması? Kore harbi ve bunun neticesi olarak girişilen harb hazırlıklarının doğurduğu yüksek 
konjonktürün değişmekte olduğunu gösteren delillerdir. 

Son aylarda hissedilen duraklamanın iktisadi bir gerilemeye müncer olmıyacağı üzerinde ittifak 
edilmekle beraber Amerikan ekonomisinin takip edeceği seyrin bundan sonraki iktisadi şartlar üze
rinde en mühim tesiri haiz olacağı umumiyetle ifade olunabilir. 
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2. — Memleketimizdeki iktisadi gelişme : 

**. 
Dünya ve Avrupa ekonomisinin son sene içindeki umumi seyrini kısaca tetkik ettikten sonra, 

memleketimizin iktisadi durumunu gözden geçirelim : 
Hükümetimiz iktidara geldiği günden beri memleket ekonomisine milletimizin kaderini değiştire

cek mahiyette yepyeni bir veçhe vermeye ve eskisinden tamamen farklı bir tatbikatı hâkim kılma
ya çalışmıştır. Bu tatbikat, memleketin mevcut iktisadi ve malî imkânlarından en geniş ölçüde ve en 
iyi bir şekilde faydalanarak her sahada istihsali ve millî geliri süratle artırmak, vatandaşın refah 
seviyesini yükseltmek ve şahsi teşebbüse muhtaç olduğu geniş imkânları bahşetmek suretiyle millî 
ekonominin bir kül halinde kalkınmasını temin etmek şeklinde hulâsa edilebilir. 

iktidarı devraldığımız güne kadar geçen uzun yıllar zarfında çok düşük bir istihsal ve gelir şe
hriyesinde dondurulmuş bulunan millî ekonomimizi saran dar ve tahditçi çenber kırıldıktan, mevcut 
istihsal kaynakları bir kere harekete geçirildikten sonra kısa zamanda sıhhatli bir iktisadi kalkınma
nın tahakkuk yoluna gireceğine ve bu kalkınmanın yaratacağı yeni kuvvet ve kaynaklarla beslenerek 
devamlı surette inkişafının mümkün olacağına inanıyorduk. Bu inanış, iledir ki, vazife başına geldi-
ğimiz günden beri tatbik etmekte bulunduğumuz iktisadi ve malî politika ile kredi ve zirai mahsul
ler fiyat politikası ve bunların muvaffakiyetli tatbikatı sayesinde iktisadi bünyeyi zedelemeden, tah
ripkâr ve sert tedbirlere asla baş vurmadan, memlekette fiyat dalgalanmalarına ve yükselmelerine 
imkân bırakmadan, istihsal kapasitesi ve millî gelirin süratle artırılması temin olunmuş, nüfusumu
zun en büyük kısmını teşkil eden köylü kitlesinin geçim seviyesi yükseltilmiş, memleket ekonomisine 
yeni bir veçhe verilmiş ve mesut bir inkişafın ana istikametleri çizilmiş bulunmaktadır. îşte böyle 
bir iktisadi ve malî politikanın hayırlı neticesi olarak gerek âmme sektöründe, gerekse hususi teşeb
büs sahasında memleketçe yapılmakta olan mühim envestismanların, imar ve her nevi istihsal saha
sında girişilen çok mühim teşebbüslerin verimleri henüz elde edilmeye başlanmış sayılabilir ve şimdi
ye kadar olanlarla yapılmakta ve yapılacak olanların hayırlı ve semereli neticeleri asıl önümüzdeki 
yıllarda memleket ekonomisinin ve binnetice Devlet hazinesinin çok geniş inkişaflara mazhar olması 
şeklinde tecelli edecektir. 

* *'"' \ ı - 3 v." î' •.'.: «• > * 8 r i ı»; ^ » ^ * i *• j * '-| §.» * < * î \ i;' i 

A.) FİYAT HAREKETLERİ : 

Toptan eşya fiyatları endeksi, 1950 yılının ilk altı aylık vasatisi 100 itibariyle, 1952 yılının ilk 
dokuz ayında ancak 104 1/2, Ağustos 1952 ayında ise 101 dir. 1949 senesinin sekiz aylık vasatisi 
100 itibar edildiği takdirde de 1952 yılının dokuz aylık vasatisi 94 ve Ağustos 1952 ayı 91 dir. 
Yani 1952 senesi toptan eşya fiyat endeksleri, 1949 senesine nazraan daha düşüktür. 

Diğer taraftan, Avrupa Tediye Birliğine dâhil memleketlerden en fazla fiyat tereffüüne mâruz 
kalan îsviçre ile mukayese ettiğimiz takdirde de Türkiye'de toptan eşya fiyat endekslerinin büyük 
bir istikrar gösterdiği müşahede edilir. Filhakika yine 1950 yılının ilk altı aylık vasatisi 100 itiba
riyle; İsviçre'de toptan eşya fiyatları endeksi 115 e yükseldikten sonra yaz ortalarında ancak 111 e 
düşmüştür. Dünya vasatisi de 124 tür. 

Bu rakamlar, 1950 senesinden beri Türkiye'nin, dünya mikyasında en az fiyat dalgalanmalarına 
ve fiyat artışına mâruz kalmış memleketlerin başında geldiğini açıkça ifade etmektedir. 

İthalâtımızın, gayrisâfi millî gelirin % 10-12 sini teşkil ettiği ve bu ithalâtın büyük kısmının 
% 30-40 fiyat tereffüüne mâruz kalmış bulunan Garbı Avrupa memleketlerinden getirilen mallar
dan terekküp ettiği nazara alınırsa son iki buçuk sene içerisinde fiyat istikrarının ve 1049 vasati
si*»* naaaran vaka tenezzülün muvafakiyetli bir hareket olduğu kolayca tesbit edilir. 

B) TEDAVÜL HACMl : 

Merkffe BankasMüa emisyon miktarı, 1949 takvim yılı sonunda 893 milyon liradam ibaret iken 
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1951 sonunda 1 milyar 138 milyon liraya, 15 Kasım 1952 de de 1 milyar 273 milyon liraya yük
selmiş bulunmaktadır. Keza Merkez Bankasının emisyon miktarına tedavüldeki ufaklık para mik
tarı ile, bankaların vadesiz mevduat yekûnlarını da ilâve etmek suretiyle hesaplanan umumi 
tedavül hacmi 1949 takvim yılı sonunda 1 milyar 562 milyon lira iken 1951 sonunda 2 milyar 167 
milyon lira, elde mevcut en son rakamlara göre de Haziran 1952 sonunda 2 milyar 222 milyon li
raya yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu rakamlara göre, 1949 sonu ile 1952 arasında emisyon miktarı 380 milyon lira, umumi teda
vül hacmi 660 milyon lira artmış olduğu halde fiyat endekslerinde bir artış değil, bilâkis azalış 
mevcuttur. 

Merkez Bankasının emisyon miktarı ile umumi tedavül hacmmdaki artışın sebeplerini izah etti
ğimiz takdirde daha iyi anlaşılacağı üzere, para miktarındaki artışın olduğu kadar fiyatlarda 
görülen bu istikrarın da tek sebebi son iki sene içinde millî istihsalin, memlekette iş ve mübadele 
hacminin ve binnetice millî gelirin süratle ve kitle halinde artışıdır. 

Bir memlekette, tedavül hacmi veya para miktarının hakiki ihtiyaçtan fazla artıp artmadığı, 
fiyat yükselmelerini mucip olacak şekilde aşırı para bolluğu, diğer bir tâbirle gizli enflâsyoncu 
temayüller bulunup bulunmadığı, tedavül hacminin veya para miktarının gayrisâfi millî gelire 
nispetinin muhtelif senelerdeki seviyelerini yekdiğeri ile mukaseye etmek suretiyle ölçülür. 

Türkiye'nin millî gelirinin : 

1949 senesinde 8 milyar 101 milyon lira, • • ' • " ' • • ' ; " 
1950 » 9 » 403 » » , 
1951 » 10 » 952 » » , olduğu nazara alınırsa; 1949 senesinde tedavül 

hacminin millî gelire nispeti 100 itibarile, 1950 yılında 94.6, 1951 de de 102,6; buna mukabil 
Merkez Bankası emisyon miktarının millî gelire nispetinin de 1949 senesi 100 itibariyle, 1950 yı
lında 94 ve 1951 yılında da 94.6 olduğu görülür. 

Bu mukayeseler gerek Merkez Bankasının emisyon miktarı, gerek umumi tedavül hacmmdaki 
artışlara rağmen Türkiye'de fiyatların niçin istikrannı muhafaza ettiğini izah etmektedir. 

C) MİLLÎ GELİR VE İSTİHSAL ARTIŞI : 

Filhakika Türkiye'nin Millî geliri 1948 fiyatlarına göre 1949 senesinde 7 milyar 430 milyon lira
dan 1951 senesinde 10 milyar 630 milyon liraya yükselmek suretiyle iki sene içinde % 40 tan 
fazla bir artış kaydetmiş bulunmaktadır. Bu artışın 1952 senesi içinde daha büyük bir hızla devam 
ettiğini söylemekte asla hata yoktur. 

Buna mukabil, yine 1948 fiyatlarına göre, 1938 senesi Millî gelirinin de 7 milyar 430 milyon lira 
olduğu ve 1938 senesinden 1949 senesine kadar geçen on bir yıllık müddet içinde Türkiye'nin 
Millî gelirinde hiçbir artjş kaydedilmediği, fakat memleket nüfusunun 1938 senesinde 17 milyondan 
1949 da 20,5 milyona yükselmesi dolayısiyle nüfus başına isabet eden vasati yıllık gelirin 1948 
fiyatlarına göre 1938 de 381 liradan 1949 da 320 liraya düştüğü görülmektedir. 

1951 senesinde nüfus başına düşen yıllık vasati gelir 1948 sabit fiyatlarına göre 426 lira
ya yükselmiş ve 1949 yılına nazaran 126 liralık bir artış kaydetmiştir. 

Memleketin istihsal ve iş hacmmda görülen seri kalkınma ve Millî gelirdeki süratli artış De
mokrat Parti iktidarının 1950 senesinden beri takip etmekte olduğu iktisadi politika, bütçelerden 
yapılan yatırımlara verilen vüsat ve veçhe ile kredi politikasının mesut bir neticesidir. 

Eski iktidar yıllarca dar, tahditçi ve son derece müdahaleci bir Devletçilik politikası takip 
etmiştir, iktisadi sahalara tevcih edilmesi lâzımgelen imkânlar birtakım tamamiyle akim veya-
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hut da iktisadi gelişmemiz üzerindeki tesisleri çok ehemmiyetsiz olan mevzu ve sahalarda heder 
edilmiştir. Yine bu politika neticesi olarak memlekette şahsi teşebbüs ruhu sindirilmiş, yeni iş sa
halarının açılması imkânları son derece daraltılmış, iş, istihsal ve ticaret hacmi bir türlü geniş-
liyememiştir. 

işte 1950 ye kadar takip olunan iktisadi ve malî politikayı bu suretle hulâsa etmek mümkündür. 

1950 den bu yana ise iş ve istihsâl hayatının canlandırılmasına çalışılmış, hususi teşebbüs her 
vasıta ve imkândan faydalanılarak desteklenmiş,iş ve istihsal hayatında vatandaşlara emniyet ve 
istikrar telkin eden bir politika takip edilmiştir. Aynı zamanda iktisadi istikrar * ve emniyet hissi 
memlekette hâkim olumuş, bunların neticesi olarak Millî gelirin her an artan bir nispeti envestis-
manlara ve her sahada istihsalin genişlemesine teveccüh etmiştir. Buna muvazi olarak Devlet 
sektöründe ve bütçe politikasında da aynı iktisadi görüş ve ruli hâkim kılınmış ve akim yollarda ve 
israf mahiyetinde tahsisler ve masraflar ortadan kaldırılarak bundan elde edilen imkânlar memle
ketin bilhassa iktisadi maksatlarla imarına ve iktisadi gelişmemize tahsis edilmiştir. 

Bütçelerden yapılan yatırımlar, bir taraftan kısa zamanda âzami verim sağlıyan ve vatandaş
ların istihsal kudretlerinin artmasını destekliyen mevzulara yatırılırken, diğer taraftan bu yatırım
ların en yüksek seviyede tutulmasına bilhassa dikkat olunmuştur. 

Nitekim, Genel ve Katma bütçeler bir arada (Devlet Denizyolları hariç) yatırımlar yekûnu 1950 
Bütçesinde 317 milyon liradan ibaret iken bu miktar 1951 Bütçesinde 405,5 milyon liraya, 1952 
Bütçesinde de 456,4 milyon liraya yükselmiştir. 1953 Bütçe tasarısında ise yatırımlar yekûnu 636,6 
milyon lirayı bulmaktadır. Bu suretle 1950 ye nazaran artış nispeti 1953 Bütçesinde % 100,5 ola
caktır. 

D) İSTİHSALE KREDİ : 

Hükümetin ehemmiyetle üzerinde durduğu mevzulardan birisi de istihsal kredisi hacminin artı
rılması olmuştur. 

1949 senesi sonunda 1 milyar 331 milyon liradan ibaret bulunan kredi hacmi son iki sene zar
fında süratle artarak 30 Eylül 1952 tarihinde 2 milyar 800 milyon liranın fevkine yükselmiş bu
lunmaktadır. 

Zirai krediler hacmi, 1945 senesinde 120 milyon lira idi. Bu rakam eski iktidarın kredi politi
kasını ve ziraat anlayışını tarif ve tesbit etmeye kâfidir. Vakıa 1945 ten sonra, Demokrat Parti 
iktidarının vazife başına gelmesine kadar beş yıl sonunda bankanın zirai ikrazat yekûnu 324 mil
yonu bulmuş ise de, bunu partimiz tarafından mütemadiyen ve büyük bir İsrarla yapılan tenkidle-
re ve tesirlere bağlamak çok doğru olur. 

Bu gerekçenin yazıldığı tarihte zirai kredi. 1 milyar 10 milyonu doğrudan doğruya ve 50 mil
yon kadarı da dolayısiyle olmak üzere 1 milyar 60 milyona yükselmiştir. Sadece iki buçuk yıl için
de elde edilmiş olan bu muazzam netice ile yukarda kaydettiğimiz eskiye ait rakamların mukayese
si bile iki partinin iktisadi ve zirai görüş ve anlayış politikası arasındaki çok esaslı farkı çok açık ola
rak göstermektedir. 

Ticari krediler umumi ismi altında toplanan ve zirai kredilerle ipotek mukabili krediler dışın
da kalan diğer banka kredileri de 1949 sonunda 915 milyon liradan Ağustos 1952 sonunda 1 mil
yar 712 milyon liraya yükselerek 797 milyon liralık bir artış kaydetmiştir. Bu artışın da bü
yük kısmı sınai yatırım ve işletme kredileri ile ihracat kredilerine muhassas bulunmaktadır. 

E) Mevduat hacmt: 

• İstihsalde ve millî gelirde kaydedilen süratli gelişmenin neticesi olarak, vatandaşların gelirlerin-
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de vâki artışın bir kısmının mevduat şeklinde bankalara intikal etmesi pek tabiîdir. Nitekim, 1949 
senesi sonunda 938 milyon liradan ibaret bulunan mevduat hacmi süratle artarak Eylül 1951 sonun
da 1-milyar 365 milyon liraya, son rakamlara göre de Ağustos 1952 sonunda 1 milyar 773 milyon 
liraya yükselmiş bulunmaktadır. Bu miktarın halen daha da artmış olduğu şüphesizdir. Mevduatın 
bu artışı aynı zamanda vatandaşların geçim ve kazançlarında çok süratli ve mesut bir inkişaf vukua 
gelmekte olduğunun delilini teşkil eder. 

F) K misyon miktarı : 

istihsal, millî gelir, kredi ve mevduat hacmında kaydedilen süratli gelişme hakkında verilen bu 
izahattan sonra Merkez Bankasının emisyon durumunu, gözden geçirdim. 

Merkez Bankasının emisyon miktarı geçen sene, 17 Kastın 1951 tarihinde 1 milyar 152 milyon lira 
iken 15 Kasım 1952 tarihinde 1 milyar 273 milyon liraya yükselerek 121 milyon liralık bir artış kay
detmiş bulunmaktadır. 

Emisyondaki artışın sebeplerini tesbit edebilmek için evvelâ Merkez Bankası senedat («uzdanım tet
kik edelim : 

Ticari senetler 
Zirai senetler 

Ticari ve zirai senetler yekûnu 
Toprak Mahsulleri Ofisi bonoları 

Milyon lira olarak) 

17 Kasım 1951 

233,1 
101,7 

334,8 
335,— 

15 Kasım 1952 

370,5 
169,1 

539,6 
540,-

Artış 

137,4 
67,4 

204,8 
205,-

Yekûn 669.8 1.079,6 409,8 

Görülüyor ki, emisyon miktarındaki 121 milyon liralık çoğalmaya ticari ve zirai senetler port
föyündeki artışda olduğu gibi, istihsal faaliyetlerinin muhtaç olduğu kısa vadeli kredilerdeki ge
lişmeden veya Toprak Mahsulleri Ofisinin bonolarında olduğu gibi hububat mahsulünü mubayaa 
etmek üzere alman kısa vadeli kredilerdeki artıştan ileri gelmektedir. 

Binaenaleyh şu hakikati bir kere daha lekrarlıyalım ki, süratli bir gelişme safhasında bulunan, 
istihsâl, iş ve ticaret hacmi çok mühim artışlar kaydeden bir memlekette tedavül vasıtası ihtiyacının 
da aynı nisbette, hattâ muhtelif sebeplerle bu nısbetin de üstünde artmasını tabiî ve zaruri görmek 
icabede». Aksi halde, bir taraftan iş ve mübadele hacmi genişlerken, diğer taraftan tedavül vasıta
sı miktarının aynı kalması iktisadi hayatı ağır baskı altında tutmak suretiyle bizzat istihsalin geliş
mesini aksatmak gibi menfi bir netice doğurur. 

Emisyon miktarının artmasını memleketin iktisadi ve malî vaziyetinin kötülüğüne hamletmek is-
tiyenlere karşı verilecek en kısa cevap şudur .- Millî gelir artacak, iş ve istihsal hacmi genişliyecek, 
dış ticaret haomı bir misli artacakı her türlü ikrazat ve bankalardaki mevduat çoğalacak ve bütün 
buna mukabil tedavüldeki para hacmi sabit kalacak... böyle bir şeyin mümkün ve tabiî olduğunu 
iddia etmeye kalkışmak elbette abes olur. 

Bu münasebetle bir hakikata temas etmek lâzımgelirse bizim, emisyon hacmim sebepsiz olarak 
artırdığımız yolunda bir tenkide değil, aksine olarak, bütün iktisadi sebep ve şartların, daha 
geniş bir tedavül hacmma ihtiyaç bulunduğuna işaret etmekte olmasına mukabil emisyon mikta
rında görülen tezayüdün bu mâkul hadde varmamış olduğu, yani deflasyoncu bir politika takibet-
mekte olduğumuz yolunda bir tenkide mâruz kalmamız ieabederdî. Bunu tavzih için su kadarını 
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söyliyeyim ki, tedavüldeki para hacminin artmasını mucip diğer sebepleri bir tarafa bırakıp Top
rak Mahsulleri Ofisinin geçen yıla nazaran bugün elindeki fazla stokun mukabili olan para yekûnu 
göz önüne alınacak olursa, emisyon miktarında görülen artışın yalnız buna bile tekabül etme
diği derhal anlaşılır. 

Hakikat şudur ki, muhtelif vesilelerle de ifade edildiği veçhiLe Hükümet enflâsyoncu bir po
litika kadar, deflasyoncu bir politikaya karşı da memleket ekonomisini dikkatle korumak vazife
sini müdrik bulunmaktadır. 

O) TEDİYE MUVAZENESİ : 

Mevcut istihsal kaynaklarımızın genişliğine; halkımızın teşebbüs kabiliyetine ve istihsal kudreti
nin süratle gelişmesine, umumi istihsâl ve millî gelirimizi artırma, vatandaşların gelir ve refah 
seviyelerini yükseltme imkânlarının vüsatine rağmen yatırım sermayesi darlığı ile karşılaştığımı-: 
Yüksek Meclisin malûmu olan bir keyfiyettir. 

Yaptığımız yatırımların büyük kısmı yabancı memleketlerden ithal edilmesi icabeclen makine ve 
tesislere lüzum göstermekte plduğuııdaıı, yani iktisadi eihazlaııma için karşısında bulunduğumuz 
çok geniş ihtiyaçların tatminine matuf bulunduğundan bilhassa dış ödeme kabiliyetinin artırılma
sını mümkün kılan tedbirlere ihtiyacımız bulunmaktadır. 

Bu itibarla nazarlar, iç ekonomimizdeki mesut gelişmenin neticelerinden dış ekonomik münase
betlerimize çevrildiği takdirde ithalâtımızla ihracatımız arasındaki farkın ve umumiyetle tediye rau-
vazenesindeki açığın bir mesele teşkil ettiği intibaı hâsıl olabilir. 

Mevzuun bu bakımdan tahliline girmeden önce şu noktayı tebarüz ettirmek isteriz ki, tediye mu
vazenesinde açık, eski iktidarın uzun yıllar tatbik ettiği iç. ve dış iktisadi politikanın mahsulü ola
rak çok daha ehemmiyetli olduğu yıllar maziye intikal etmiştir. 

Daha eski yılları bir tarata bırakırsak, tkinci Dünya Harbinin hususi şartlarının bir neticesi 
olarak biriken ve 1946 yılı sonunda 734 milyon lirayı bulan altın ve döviz mevcutlarımızın üç se
ne içinde 524 milyon liralık kısmının kaybedilmesiyle, 1950 Temmuzunda 210 milyon liraya inmesi 
uzun devreler zayıf bırakılan bir iktisadi bünyenin mâruz kalabileceği akıbetin ifadesi olmuştur. 
Unutulmamalıdır ki, bu kayıpların büyük bir kısmı o zaman cari istihlâk maddeleri ithalâtı için 
sarf edilmiştir. 

Tediye muvazenesinin açık vermekte olduğu hakkındaki tenkidlere karşı derhal diyebiliriz ki, ih
racatımızın bugün vasıl olduğu seviyede ithalâtı tahdit etmek suretiyle dış gelirlerimizle giderleri
miz arasında cebrî olarak muvazeneyi asgari seviyede elde edebilmek Hükümet için hiç de zor biı-
şey değildir. 

Ancak bu şekilde tahditçi bir politika ile sağlanacak muvazene bu hususta Hükümete tevcih olu
nan tenkidleri bertaraf ederse de şiddetle muhtaç bulunduğumuz makine, âlet ve tesisat ithalâtını 
müteessir edeceği, yeni sermaye yatırımlarını daraltacağı için memleketin istikbali ve iktisadi kal
kınması aleyhine temin olunmuş, neticeleri itibariyle çok pahalıya mal edilmiş bir muvazene olacak
tır. Hükümet düşük bir gelir seviyesinde, iptidai istihsal vasıtalariyle kısır bir ekonomik bünye 
içinde ulaşılmış zararlı bir muvazene yerine, milletçe sarf edilecek gayretler sayesinde .elde edile
cek olan bol ve ileri bir istihsale dayanarak muvazenenin âzami seviyede elde edilmesini diğerine 

.nazaran hükümetler için zor ve nankör olan ve fakat memleketin hayrına ve iktisadi istikbalini te
minat altına alan müspet yol telâkki etmektedir, 
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Son senelerdeki ihracat, ithalât ve görünmiyen kalemler gelir ve giderlerimizle tediye muvaze

nesi açıklarımıza ait rakamları gözden geçirelim : 

(Milyon lira olarak) 

Giderler Gelirler 
i '• : • . • ' - : - ' i "•: ' - . . r ' ; ,*• :-": : ••' ."•" T e d i y e 

Görünmiyen Görünmiyen Muvaze-
Yıllar İthalât kalemler Yekûn İhracat Kalemleri Yekûn nesi açığı 

1 .7.1949 - 30 .6 .1950 848,9 143,6 992,5 502,9 68,8 571,7 — 420,8 
1 . 7 . 1 9 5 0 - 3 0 . 6 . 1 9 5 1 871,-- 143,-- 1014 , - 745,6 84,2 829,8 —184,2 
1 .7 .1951 - 30 .6 .1952 1 136,6 160,7 1 297,3 871,4 105,8 977,2 — 320,1 

Bu cetvelin tetkikında gider rakamlarındaki artış dikkate şayan ve hattâ üzücü telâkki oluna
bilir. Ancak ithalât rakamları tetkik olunup bunlardaki artış nispeti göz önünde tutularak ithalât 
ve ihracat bu suretle kıyaslandığı takdirde vaziyetin hiç de üzücü olmadığı meydana çıkar. 

Şayanı memnuniyet olan cihet sadece ihracatımızdaki artış değildir. İhraç mallarımızın nevile
rine göre miktarlarındaki değişiklik de ayrıca üzerinde memnuniyetle durulacak bir husustur. 

Şöyle ki, 1950 senesine kadar belli başlı ihracat emtiamızın, tütün, üzüm, incir, fındık gibi yan 
lüks maddelerden müteşekkil olmasına ve diğer ihraç mallarımızın da ufak hacımlarda devamlı 
pazar sağlıyamıyacak müteferrik maddelerden terekküp etmesine mukabil, 1951 senesinden sonra; 
hububat, pamuk, madenler gibi dünya ticaretinde hususi bir mevkii bulunan (asli maddeler) 
adiyle anılan ve Avrupa memleketlerinin daha ziyade dolarla ithal edebildikleri maddeler grupu, 
ihracatımızın en büyük kısmını, ana yapısını teşkil etmeye başlamıştır. 

Artık Türkiye dış pazarlarda devamlı surette ve külliyetli miktarda hububat, pamuk ve maden 
satıcısıdır. Eskiden ehemmiyet ve miktar sırası, tütün, üzüm, pamuk iken şimdi eskiden asla zikre 
şayan bir rakam ifade etmemiş bulunan hububat ihracatımız başta gelmekte ve bunu pamuk, yağlı 
tohumlar ve madenler takip etmektedir. Yeni başlamış bulunan bu mesut gelişmenin hayırlı neti
celerini asıl önümüzdeki yıllarda çok daha geniş mikyasta idrâk etmek mümkün olacaktır. 

Keza son iki yıl içinde ithalâtımızda da bari:: bir bünye değişikliği müşahede edilmektedir, 
Daha 'evvelki yıllarda ithalâtımızın en mühim kısmını câri istihlâk maddeleri teşkil ederken SOÜ 
senelerde % 67 - 70 i makine ve tesisattan, başka bir tâbirle sermaye yatırım malzemesinden te
rekküp etmeye başlamıştır. 1949 - 1950 ve 1950 - 1951 devrelerine nazaran 1951 - 1952 devresin
deki ithalât giderleri artışının en büyük sebebi vatandaş gelirinde hâsıl olan gelişmenin tahrik 
ettiği sermaye yatırımlarıdır. 

Memlekette traktör adedi 1950 den bu yana beş misli artarak 30 binin fevkına yükselmiş, 
sulama tesisleri yapılmış, karasaban ve kağnının yerini modern ziraat aletleri almış, maden ihraç 
tesisleri kurulıabilmiş, liman, yol yapılmışsa ve yapılmakta devam ediyorsa bütün bunlar şüphe
siz ki, ithalât sayesinde mümkün olmuştur. î thal edilen bu makina, traktör, motorlu vasıtalar 
elbetteki, bir taraftan yedek malzeme ihtiyaçlarımızı diğer taraftan akar yakıt sarfiyatımızı sene
den seneye süratle artıracaktı. Nitekim 1949 dan önce yılda 25 milyon doların dununda bulunan 
petrol ithalâtımız 1951 - 1952 devresinde 50 milyon doları bulmuştur. 

İktisadi gelişmemizin bu safhasında, ya zaman zaman ileri sürüldüğü veçhile, tediye müvaze: 
nemizi behemehal denkleştireceğiz diye memleketin iktisadi kalkınmasını durdurmak pahasına 
ithalâtımızı tahdit etmek yolunu ihtiyar edecektik; yahut da ileri bir istihsal ve gelir seviyesinde 
hızlı, faydalı ve âzami seviyede bir tediye muvazenesine ulaşma imkânlarını sağlamak üzere bugün
den tediye muvazenesi açıklarını göze alacaktık. 
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Hükümet olarak, başlamış bulunan memleket kalkınmasını ve iktisadi gelişmemizi baltalamak 

suretiyle sağlanacak bir tediye muvazenesinin mutlak surette bu memleket aleyhine olduğuna kani 
bulunuyoruz. Bilâkis memleketin iktisadi cihaz 1 anmasının temini ve iktisadi kalkınmamızın sek
teye uğratılmaması ancak ve ancak lüzumlu makina ve tesis malzemesi ithalâtını devam ettir
mekle mümkündür. 

Karşılaştığımız tediye muvazenesi açıklarının kapatılması : 

a) ihracatımızın gelişmesine ve dış gelirimi in artmasına; 

b) Dışardan uzun vadeli kredi, yabancı sermaye yatırımları ve yardım şeklinde munzam 
kaynaklar sağlanmasına bağlıdır. 

İhracatımız büyük bir süratle gelişmektedir. Yakın zamanda bütün dış sarfiyatımızı karşılıya-
cak bir seviyeye ulaşmasını ümit etmekteyiz. Bu itibarla tediye muvazenesi açığını bünyevi sebep
lerden değil arızi ve muvakkat olarak görmekteyiz. O kadar ki, hattâ bugün elimizde mevcut stokla
rın önümüzdeki aylarda satılması neticesinde tediye muvazenesi vaziyetinde esaslı bir fark görüleceği 
ve meselenin hemen hemen halledilmiş vaziyete geleceği muhakkaktır. Muvakkat açık devrelerini ge-
çiştirebilmek için dış kredi, yabancı sermaye yatırımları ve yardımların sağhyacağı munzam kay
naklara da ihtiyaç duymaktayız. 

Hükümet uzun vadeli büyük yatırımlar için başta Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ol
mak üzere kredi temini mümkün teşekküllerle daimî temas halindedir. Geçen sene mezkûr Bankadan 
sağlanan 25 milyon dolarlık Seyhan Barajı kredisi bunun bir misalidir. Bu husustaki çalışmalarımı
zın neticelerini, tekemmül ettikçe, Yüksek Meclisin huzuruna getireceğiz. 

Memleketin iktisadi kalkınması bakımından ehemmiyetli mevzularda yabancı sermaye yatırımla
rım teşvik etmek üzere kabul buyurulan 5821 sayılı Kanunun yabancı sermaye celbini teşvik bakı
mından büyük faydalar sağlıyacağım da ümit etmekteyiz. 

" I I - 1952 Y I L I B Ü T Ç E T A T B İ K A T I *••'-'. 

Memnuniyetle ifade edebiliriz ki, dokuzuncu ayını bitirmiş olan 1952 Bütçesi, iktisadi inkişafımızın 
bahşettiği imkânlann ferahlığı ile tatbik edilmektedir. Diğer taraftan bütçe tatbikatında samimiyete 
büyük bir ehemmiyet verilmekte olduğunu, dikkat ve titizlikle hareket edildiğini ilâve etmeye lüzum 
görmüyoruz. Aşağıda görülecek olan neticeler bunu açıkça irae edecektir. 

1952 Bütçe tatbikatını, gelirlerin tahsilatı, tahsisatın kullanılması ve Hazine muameleleri bakımın
dan şöylece hulâsa etmek kabildir : 

1. Gelirlerin tahsilatı: • 

1952 yılı Bütçesiyle 1 551 455 000 lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiş idi. Bu tahmin aşağıda 
izah olunacağı gibi büyük bir sıhhatle tahakkuk etmektedir. Filhakika aylık vasati tahsilat 1949 sene
sinde 109 160 845 lira, 1950 de 107 909 465 lira ve 1951 yılında ise 112 781 846 lira olduğu halde, 
1952 Bütçe yılının bâzı aylarındaki tahsilat yekûnları, 150 - 160 milyon lira gibi rekor teşkil -eden 
miktarlara yükselmiş ve malî yılın ilk 8 aylık devresine ait aylık tahsilat vasatisi de bugüne kadarki 
bütçelerimizin tatbikatında gmrülmemis olan 139 196 590 lira gibi yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 

İçinde bulunduğumuz malî yılın 8 nci ayı sonu itibariyle yapılan tahsilat yekûnu 1 113 572 709 
liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Bu miktar, geçen yıbn aynı devresine ait tahsilata nazaran 237 349 936 lira bir fazlalık gös
termektedir ki, bu fazlalığın nispeti % 27 dir. 
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1952 malî yılının daha ilk aylarından beri, gittikçe artan bir hızla devam edegelen devlet gelir

lerindeki bu büyük inkişaf, tamamı gelir fazlasiyle karşılanmak üzere, yıl içinde en müsmir devlet 
hizmetlerine 80 milyon liralık ek ödenek tahsisine de imkân bahsetmiştir. 

Geçen 8 aylık devre sonunda, fiilen 1 113 572 709 iira tahsil edilmiş olmakla, 1952 Bütçesinin 
ilk şekli ile elde edileceği tahmin olunan gelirlerle, yıl içinde alınan ek ödenek karşılığını teşkil 
eden 80 milyon liranın ilâvesinden müteşekkil varidat yekûnu tamamen karşılandıktan maada, da
ha şimdiden, 14 434 345 liralık yeni bir gelir fazlası elde edilmiş bulunmaktadır. 

139 milyon lirayı aşan aylık vasati tahsilat miktarının, malî yılın geri kalan dört ayında da ay
nen devam etmemesi için bir sebep mevcut değildir. 

Bu itibarla, yıl sonuna kadar yapılacak tahsilatın, 1952 Bütçesiyle tahmin olunan 1 551 455 000 
lira ile, yıl içinde kabul edilmiş bulunan 80 milyon liralık ek ödenek karşılığı olan gelir yekûnu
nu teşkil eden 1 631 455 000 liranın da fevkına çıkacağına kaani bulunuyoruz. 

1951 yılından beri gelir tahminlerinin yıl son unda 8 222 099 lira tahsilat fazlasiyle ; 1952 ge
lir tahminlerinin ise, daha şimdiden tahakkuk etmiş ve hattâ aşılmış bulunması, bütçe açıklarının 
az gösterilmesi maksadiyle gelir tahminlerinin bililtizam yüksek tutulmuş olduğu yolunda geçen 
yıllara ait bütçe müzakereleri sırasında ileri sürülen tenkidlerin ne derece haksız ve yersiz olduğu
nu, gelir tahminlerinde büyük bir isabet bulunduğunu, âzami itidal ve itiyatla hareket edilmiş 
olduğunu açıkça göstermiştir. 

Hükümetçe takip olunan iktisadi politikanın neticesi olarak 1952 malî yılı içinde gelirlerimi
zin gösterdiği büyük inkişaf seyri hakkında bu umumi izahattan sonra bellibaşlı devlet gelirlerinin 
artış miktar ve nispetlerini de gözden geçirelim : 

a) Gelir Vergisinin hâsılası geçen yıla nisppetle % 60 bir artışla 148 milyon liradan 223 mil
yon liraya; 

b) Kurumlar Vergisinin verimi geçen yıl,ın 27 milyon lirasına mukabil bu yıl % 107,2 bir artış
la 56 milyon liraya; yükselmiş ve, 

e) Muamele vergilerinde :% 32,3 nispetinde bir artışla 60,5 milyon; 

d) Gümrük vergilerinde % 26,7 nispetinde bir fazlalıkla 26,5 milyon: 

e) Akaryakıtlardan alınan Yol, Hampetrol, İstihlâk, Şeker İstihlâk gibi diğer vasıtalı ver
gilerde '% 34,9 nispetinde bir artjşla 35,6 milyon; 

f) Tekel ve savunma hasılatında !% 13,4 nispetinde bir çoğalışla 16,4 milyon lira, 
artış kaydedilmiştir. 

1952 yılı Gelir Bütçesinin tatbikatı hakkında yukarda arzolunan hususat çok kısa bir müddet 
zarfında memleket ekonomisinin kaydettiği büyük inkişafın, Devlet gelirlerine akseden müspet 
neticeleri olduğu kadar Gelir Bütçelerinin Hükümetçe gerek ihzar ve gerek tatbikatında daima 
göz önünde bulundurulan samimiyet, itidal ve ihtiyatın rakaralaşraış bir ifadesidir. 

2. ödeneklerin kullanılması : 

Bütçelerin tatbikatında Hükümetimizin teamül haline getirmiş olduğu titizlik ve hassasiyet 1952 
Masraf Bütçesinin tatbikatında da aynen hâkim olmuştur. 

1952 yılı Bütçe Kanununun birinci maddesiyle kabul olunan Ödenek yekûnu 1 375 741 765 lirası 
cari giderlere, 375 183 636 lirası da yatırımlara ait olmak üzere ceman 1 750 925 401 lira idi. 

Bu miktar 5978 sayılı Kanunla verilen ek ödenekle 80 milyon lira artmak suretiyle cari gider-

* 
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ler toplamı 1 387 447 913 liraya, yatırımlar ise (katma bütçeler hariç) 443 477 488 liraya yük
selmiştir. 

Bunun haricinde 30 . XI . 1952 tarihine kadar yalnız 2 424 239 liralık kanuni aktarma ve 900 000 
liralık da ödenek iptali yapılmıştır. 

Burada 80 milyon lira gibi mühim bir miktara baliğ olan ek ödenek üzerinde kısaca durmak 
yerinde olur : 

Bu ödenek, 1952 Bütçe hazırlıkları sırasında masraf tahminlerinde veya tahsisat taleplerinde 
yapılan hatalardan, yahut bütçe, açıklarını az göstermek için zamanında bilerek ihmal edilmiş 
ihtiyaçlar dolayusiyle istenilmiş bir ödenek değildir. Elde edilen her imkânla memleketin klkın-
masım bir an önce tahakkuk ettirme azminin bir ifadesi olan bu ek ödeneğin gerek tahmin, gerek 
karşılık ve gerek tahsisi edildiği hizmetler bakımından eski iktidar zamanındaki bütçelere ekle
nen ödeneklerden külliyen farklı olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. 

1952 malî yılının ilk üç ayında, iktisadi, inkişafın en nikbin tahminleri bile aşan verimli neti
celerinin gelirlerimiz üzerindeki müspet tesirleri tespit edilir edilmez, iş ve inşaat mevsimini ge
çirmemek için süratle hareket olunarak 80 milyon liralık ek ödenek talebi yapılmıştır. 

Yüksek Meclisçe kabul olunan bu ödeneğin 1 100 000 lirası hariç, 78 900 000 lirası göçmen 
evleri inşaatı, sağlık hizmetleri, verem savaşı, millî eğitim, iskele ve barınaklar inşaatı, küçük 
su işleri, köy içme sularına yardım, il ve köy yolları inşaatı, kara yolları gibi hizmetlere tahsis 
olunmuştur. 

Bu ödeneğin 1 100 000 lirasının mûtat ek ödeneklerden telâkki edilmesi gerekmektedir ki, böy
lece kanuni aktarmalarla beraber 1952 Bütçesinde yapılan değişiklik 3 524 239 liradan ibaret bu
lunmaktadır. Bu miktarın 1 750 925 401 lira olatı 1952 Bütçe tahsilatı yekûnuna nispeti ise sadece 
binde ikidir. 1951 yılının aynı tarihlerinde bu nispet binde on idi. 

Eski iktidar zamanında, bütçelerde yapılan değişiklik nispetlerinîn 1946 yılında % 19,62, 
1947 de % 20,54 ve 1948 yılında da % 15,92 olduğu hatırlanırsa Demokrat Parti Hükümetinin büt
çelerini ne derece titizlikle tatbik eylediği kendiliğinden meydana çıkar. 

3. Haşine muameleleri : 

1952 Bütçesinin Hazine muameleleri ite alâkalı tatbikatı da bu sahaya vermek istediğimiz isti
kamete tamamen uygun olarak cereyan etmiş, hedeflerimize doğru daha geniş adımlar atılmış, 
prensiplermiz daha büyük bir vuzuhla tebarüz etmiştir. Bu prensipleri; enflâsyoncu avanslara 
son verilmesi, eskiden alınmış olan bu kabîl avansların azaltılması, bakiyelerin konsolide edilmesi, 
yeni borçlanma yapılacaksa, iktisadi müsmiriyetin göz önünde tutulması ve eflâsyon membalanna 
değil, tasarruf membalanna teveccüh edilmesi, para piyasasında olduğu gibi malî piyasada da en 
geniş sahayı hususi teşebbüse bırakmak üzere Devlet borçlanmalannda muayyen ölçülerin aş«l-
maması şeklinde ifade etmok mümkündür. 

Diyebiliriz ki, 1952 yılı tatbikatında bu esaslann cümlesine yer verilmiş bulunmaktadır. 

Enflâsyoncu avanslar tamamen duyurulmuştur. Bilindiği gibi Türk parasının değeri, ekono
mik hayatın istikrara kavuşması ve Merkez Bankasının ekonomimize borçlu olduğu vazifeleri lâ-
yıkiyle yerine getirebilmesi için bütün dikkatimizi mazide çok ihmal edilmiş olan bu esaslar üze
rine teksif etmiş bulunuyorduk. 

İ95İ yılı, bu avansların durdurulana yılı olmuşsa 1952 yılı da azalma yılı olmuştur denilebilir. 

Merkez Bankasının devamlı olarak kullanılan kısa vadeli avansı ile 9 ay vadeli bonolar ve plas-
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man bonoları çok süratli bir tempo ile azaltılmış ve bugün Merkez Bankası avanslarından bakiye 
borcumuz sıfıra indirilmiştir. 

Keza Demiryolları bonolarının Hazine ihtiyaçlarında kullanılan kısmı da tamamen itfa edil* 
mistir. Bu suretle ödenen borçların yekûnu 140 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu gayretlerden 
sonra, önümüzde, katma bütçeli dairelerle İktisadi Devlet Teşekküllerinin eski yıllar bütçe açık
ları ve finansman ihtiyaçları için Hazine kefaleti ile Merkez Bankasından aldıkları mebaîiğ kal
mıştır ki, bunların da konsolâdasyonu için icabeden şartlar elde edilmiş olduğundan gerekli ka
nun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bu netice, Merkez Bankasının iktisadi sahaya daha müessir, daha faal bir şekilde yardım etme
si imkânlarını sağlamış bulunuyor. Hâdisenin ehemmiyetini lâyıkiyle tebarüz ettirmek için bu 
banka portföyünün 1950 Mayıs sonunda - Toprak Mahsulleri Ofisi hariç - iktisadi sektöre tahsis 
edebildiği imkânların % 16 dan ibaret olmasına mukabil 1951 Ekim ayı sonunda % 28,5, bu yıl 
Ekim ayı sonunda da % 42,3 nispetine çıktığını, resmî sektörün ise bu artışa mütenazır olarak % 
84 ten % 71,5 e, bu yıl Ekim ayı sonunda da % 57,7 ye tenezzül ettiğini kaydetmek kâfidir. 

Bu gayretler, ekonomik sahaya temin ettiği yeni gelişme imkânlarından başka Devlet itibarı-
nın şimdiye kadar ulaşmamış olduğu bir merhaleye vardığını da fiilen göstermiştir. 1952 Şubat 
ayında yapılmış olan iç istikrazın, % 5 faizle ve tarihimizde ilk defa olarak başabaştan satılmış. 
olması bunun bir misalini teşkil eder. 

IH . 1953 YIU BÜTÇE TASAEISININ TETKİK VE TAHLfrî 

1. Genel Muvazene : 

Bütçe Kanunu tasarısının birinci ve ikinci maddelerinde görüleceği veçhile, 1953 malî yılma 
ait Devlet Bütçesi için teklif edilen giderler toplamı 2 087 051 960 lira, talhmin edilen gelirlerin 
baliği de 1 961 925 000 liradır. 

. Bu rakamlar, 1952 yılı için Büyük Meclisçe kabul olunan gider ve gelirlerle — ek ödenekler ha
riç [1] — mukayese olunduğu takdirde: Giderlerde % 19,2 nispetinde 336 126 559 liralık, gelirler
de % 26,4 nispetinde 410 470 000 liralık bir artış görülür. 

Yine aynı rakamlar 1950 yılı Bütçesiyle mukayese edilirse, 3 yıl zarfında, giderlerde 599 843 397 
liralık yani % 40,3; gelirlerde ise 648 655 437 liralık yani % 49,4 nispetinde bir yükselme müşa
hede olunur. 

Devlet bütçelerinde her yıl, bir evvelki yıla nazaran artışlar kaydedilmesi normal zamanlar için 
tabiî telâkki olunabilirse de, son iki yıl içinde memleketimiz bütçesinde görülen artışların bu kabîl 
yükselmelerin çok fevkmda, büyük bir hamle ve dikkate şayan bir gelişmenin rakamlaşmış ifadesi 
bulunduğunu tebarüz ettirm© bakımından, beş yıl evveline rücu ederek, 1948 senesinden bugüne ka
dar vâki artışların miktar ve nispetlerinin arzı faydalı görülmüştür ki, bu miktar ve nispetler şöyledir: 

[1] Bu ve benzeri mukayeselerde ek ödeneklerin hariç tutulması ne daima inisiyal rakamların esas 
alınması zaruri görülmüştür. Zira, 1953 rakamları ilk rakamlar olduğuna göre bunları, sene içinde 
değişmelere uğramış rakamlarla mukayese etmenin doğru bir netice vermiyeceği Mşmıfflmüstür. 
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Giderlerde bir evvelki yıla nazaran artış 

(Miktar : Milyon lira) Nispet % 
Gelirlerde bir evvelki yıla nazaran artış 

(Miktar : Milyon lira) Nispet % 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

128,3 
115,3 
92,5 
171,1 
336,1 

10,3 
8,4 
6,2 
10,8 
19,2 

136,2 
61,4 
31,7 
206,4 
410,4 

12,2 
4,9 
2,4 
15,3 
26,4 

1950 yılmdan bu yana kanunlarında yapılan değişikliklerle vergilerimizde, 254*5 milyon liralık 
bir indirme ve buna mukabil 68 milyon liralık bir artırma yapıldığı ve aradaki farkın 186,5 milyon 
liralık vergi indirilmesine müncer olduğu nazara alınırsa, üç yıl zarfında gelirlerimizde görülen 
inkişafın, yukarda verilen nispetlerden çok daha fazla olduğu meydana çıkar. 

2. Katma bütçelerle birlikte genel muvazene : 

Genel muvazeneden Katınabütçelere yapılması derpif edilmiş bulunan- Hazine yardımları, mü-
kerreriiğs mahal bırakılmamak üzere, hariç tutularak, genel muvazene ile Katma bütçelerin ye
kûnları bir arada nazara alınırsa, gederler toplamı 2 485 325 382 lira; gelirler toplamı da 2 360198 422 
lira, olarak görülür. 

Bu suretle giderler toplamı 1952 yılı için kabul edilen giderler yekûnundan 388 111 542 lira, 
gelirler toplamı da 472 806 331 lira fazladır. Bu miktarlar, giderlerde % 18,5; gelirlerde % 25 
nispetinde bir artış ifade etmektedir. 

Aynı rakamlar, Katma Bütçeli bir idare iken anonim şirket haline gelmiş bulunan Devlet De
nizyollarına ait gider ve gelirler hariç; 1950 yılı ile mukayese olunduğu takdirde; 3 yıl zarfında 
giderlerde %38 nispetinde 684 904 458 liralık; gelirlerde de % 47,1 nispetinde, 756 396 498 li
ralık bir artış elde edildiği neticesine varılır. 

Yine 5 yıl evvele rücu edilerek, 1948 den bu yana, genel muvazene ile Katma bütçeler bir ara
da (Devlet Denizyolları ve Hazine yardımları hariç) mütalâa edilmek suretiyle bir mukayese yapı
lırsa, her yıl bir evvelki yıla nazaran gelir ve gi derlerdeki artışlar şöylece arzolunabilir. 

Giderlerde bir evvelki yıla nazaran artış 
(Miktar : Milyon lira) Nispet % 

Gelirlerde bir evvelki yıla nazaran artış 
(Miktar : Milyon lira) Nispet % 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

3. Bütçe açığı : 

100,8 
134,5 
155,6 
141,1 
388,1 

6,4 
8,0 
8,6 
7,2 

18,5 

108,7 
74,4 
30,9 
252,6 
472,8 

7,6 
4,8 
1,9 
15,4 
25,0 

Bütçe Kanunu tasarısının, Muhasebei Umumiye Kanununun 30 ncu maddesinin (C) fıkrası muci
bince tanzim edilmiş bulunan 3 ncü maddesinde, giderleriyle gelirleri arasındaki fark olan 125 126 960 
lira, bütçe açığjı olarak ifade edilmiş ve bunun nkdolunacak istikraz hâsılı ile karşılanacağı mad
deye dercedilmiştir. 

Her şeyden evvel 2 087 051 960 liralık bir bütçenin tatbikmda bütçe fazlalarının vasati |% 5 
hesabiyle yüz milyon lirayı aşacağı düşünülürse, bütçe açığının, fiiliyatta 25 milyon lirayı bile bul-
mıyacağı ve 125 milyon lira olarak ifadesinin sadece Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hük
münü yerine getirmek maksadına matuf bulunduğu kendiliğinden meydana çıkar. Bu mülâhaza, 
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hesaba katılmaksızın, açık miktarı 125 milyon lira olarak kabul edildiği takdirde dahi, genel 
Muvazene giderlerinin % 94 ünün Devletin normal gelirleri ile karşılandığı neticesine varılır. 

Hazineden katma bütçelere yapılan yardımlar hariç olmak üzere genel vo katma bütçeler bir 
arada mütalâa olunduğu takdirde ise normal gelirlerle karşılanan mitann % 95 civarına çıktığı 
ve açık nispetinin de \% 5 ten ibaret olduğu görülür. 

Yukardaki 1 ve 2 numarafy fıkralarda gösterilen gider ve gelirlerdeki artış nispetleri bütçe 
açığı bakımından incelenirse, gelirlerdeki artış nispetlerinin giderlerdeki artış nispetlerinden dik
kate şayan bir derecede yüksek olduğu ve binaenaleyh denk bütçe hedefine doğru geniş adımlarla 
ilerlendiği görülür ki, bu seyir muvacehesinde, vergi mükellefiyetini ağırlaştırma veya âmme hiz-
metlerini geri bırakma gibi yollara müracaata lüzum kalmadan, denk bütçe hedefine belki 1953 Büt
çe tatbikatında ve bu tahakkuk etmediği takdirdel954 Bütçesinde; muhakkak surette varılacağına 
kaani bulunuyoruz. 

1948 senesinden bugüne kadar bütçe kanunlarımızda yer alan bütçe açıklarının takip eylediği 
seyrin aynca bu ciheti teyit edeceğine şüphe yoktur. Aşağıdaki tablo, genel muvazene ve katma 
bütçeli idarelerle genel muvazene bir arada bütçe açıklarının miktar ve nispetini ihtiva et
mektedir. 

Milyon lira olarak 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

Genel muvazene açığı 
Miktar Nispet % 

127,9 10,3 
120,0 8,7 
173,9 11,7 
234,7 14,8 
199,4 11,4 
125,1 5,9 

Katma bütçeler H 
Miktar 

144,4 
136,5 
196,6 
321,6 
209,8 
125,1 

h Genel muvase 
Nispet % 

9,2 
8,2 

10,9 
14,4 
10,0 
5,0 

Bu tabloya bir göz atmak 1953 bütçe açığının diğer yıllarla kryaslanamıyaoak biı derecede dü
şük bulunduğunu açıkça ifade eder 

Buraya kadar arzolunan bir kaç rakam ve nispetin kısaltılmış ifadesi, son iki yıl içerisinde 1951 
İlâ.. 1953); bütçemizin ehemmiyetli bir inkişafa mazhar olarak giderlerinde üçte bire yakın bir 
nispette (% 32) bir yükselime olduğu, gelirlerinde ise, vergilerde 186,5 milyon liralık bir indirme 
yapılmasına rağmen, %45,8 nispetinde bir artış kaydedildiği; bu gelişmenin tabiî neticesi olarak 
bütçelerimizin millî kaynaklarımıza dayanan sağlam ve sıhhatli bir bünye iktisap etmekte bulun
duğu; denk bütçe hedefine bariz bir şekilde yaklaşıldığı ve binnetice bütçe müessesemizin, memle
ket ihtiyaç ve realitelerine uygun, salim bir yolda büyük bir inkişaf seyri takip etmekte olduğu açık
ça görülür. 

Âmme hizmetlerine, yurdun kalkınmasını hızlandıracak ve halkın refahını yükseltecek sahalara 
normal gelirlerimizden bu derece geniş ölçülerde tahsisler yapılabilmesinin sebepleri iktisadi kal
kınmamızı realite haline getiren her sahadaki gayretlerle, takip olunan sağlam ve sıhhatli malî po
litika olmuştur. 

1953 yılı bütçe tasamı ile yapılmış bulunan teklif ve tahminlerin yekûnları üzerinde kısaca tevak
kuf ederek, üç yıldan beri bütçelerimizde görülen inkişaf ve salâhın ne derece ilerlediğini ve hangi 
seviyelere vâsıl olduğunu böylece tebarüz ettirdikten sonra şimdi, teklifimizin tahliline geçebiliriz, 
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4. Masraf Bntçtn : 

1953 Bütçe yılı için Yüksek Meclisten istenen ödenek miktarı 1 558 577 342 lirası carı hizmet
lere, 528 474 618 lirası yatırımlara ait olmak üzere ceman 2 087 051 960 Uradır. 

Bu rakamlar 1952 yılı için Büyük Meclisçe, Bütçe Kanunu ile kabul olunan ödeneklerle muka
yese edilirse cari giderlerde geçen yıl cari giderlerine nispetle % 13,3 nispetinde 182 835 577 
liralık, yatırımlarda ise geçen yıl yatırımlarına nazaran 1% 40,8 nispetinde 153 290 932 liralık, ki cem
an geçen yıl bütçe yekûnuna göre '% 19,2 nispetinde, 336 126 559 liralık bir artış görülür. 

Katma bütçelere yapılan Hazine yardımları hariç, genel muvazene ile katma bütçeli idareler 
bir arada mütalâa edildiği takdirde, cari giderlerin 1 848 708 597 liraya, yatinmlann ise 636 616 785 
liraya baliğ olduğu anlaşılır. Bu miktarlar 1952 Bütçe kanunlariyle kabul edilen rakamlara naza
ran cari giderlerde % 12,6 nispetinde 207 957 155 liralık, yatıranlarda % 39,4 nispetinde 180 154 387 
liralık ve nihayet yekûn halinde 388 111 542 liralık yani % 18,5 nispetinde bir artış ifade eder. 

1952 yılında olduğu gibi 1953 masraf bütçesinin tanziminde de âzami tasarrufla hareket olun
duğu ve bilhassa tahsisat artınmlarmın müsmir ve memleket için hayati ehemmiyeti haiz olan saha
lara tevcih edildiği, bütçe tertiplerinin Yüksek Meclisçe tetkikmda görülecektir. 

Bu sene gerek cari giderler, gerek yatırımlar için istenilen ödeneklere kısa bir nazar atfedildiği ve 
bunlar 1952 rakamları ile karşılaştırıldığı takdirde, yukardaki prensibe ne derece ehemmiyet verildiği 
kendiliğinden meydana çıkar. 

1953 Bütçe tasarısı ile genel muvazene dahilindeki daireler için istenen ödenekler, Bayındırlık 
Bütçesinde yer alan ve alacak olan inşaat tahsisatı ile Maliye Bütçesinde yer alan ve alacak olan 
taşıt mubayaasına mUhassas ödenekler kendi bütçelerinde mütalâa edilmek suretiyle, cari masraflar 
ve yatırım kısımları ayrı ayrı ve 1950 - 1952 ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir; 
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istatistik Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Md. 
Toprak ve İskân İşleri G. Md. 
Adaılet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teş. 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçlan 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
işletmeler Bakanlığı 

Toplam 

A / l Cari giderler 

1950 19S>1 1952 
Bakamı Rakamı Bakamı 

14 341 
996 

2 043 
3 402 
1 048 
4 076 
2 770 
2 241 
2 874 
6 481 

— • 

46 519 
437 674 
20 275 
33 809 
39 840 
11 966 
1 000 
87 259 
203 467 
165 749 
7 199 
4 362 
57 208 
19 100 
34 746 
2 983 
1 545 
10 962 

10 302 
788 

1 948 
3 175 
969 

4 912 
1 963 
2 104 
7 769 
11 579 
7 136 
45 475 
448 330 
20 371 
34 514 
39 209 
14 014 

853 
85 061 

• 214 902 
174 101 
7 363 
4 191 
59 638 
19 640 
35 379 
2 922 
1 709 
9 225 

10 411 
806 

1 960 
2 743 
969 

4 986 
t 803 
2 150 
9 149 
12 957 
9 112 
48 666 
481 370 
20 355 
36 492 
39 171 
13 540 

769 
123 023 
215 479 
185 069 
7 391 
4 846 
71 076 
18 867 
40 021 
2 579 
1 650 
8 319 

226 218 1 269 554 1 375 741 

(000) ilâvesiyle A 
~—., , 

1953 1950 l<93 
Teklifi Rakamı Rakam 

10 792 
907 

2 758 
3 088 
1 025 
5 797 
2 131 
3 108 
10 000 
16 503 
15 296 
56 544 
543 558 
21 802 
38 349 
43 422 
17 321 

777' 
142. 790 
233 170 
208 479 
8 065 
5 955 
87 091 
20 385 
45 312 
2 486 
2 326 
9 329 

* 

1 
20 

1 
1 

125 

111 

111 
10 
9 
10 
—. 
550 
2 

194 
38 
60 
—• 
837 
563 
— 
035 
2fl0 
104 
—. 
553 
— 
076 

82 623 

4 

10 

18 
050 
624 
821 
476 
— 
20 

1 
3 
21 

11 

13 
106 
14 
7 

14 

12 

1 558 577 260 990 810 



1953 Bütçe tasarısı ile talep edilen ödeneklerin yukarda yapılan umumi mukayesesinden son
ra, masraf bütçesinin tanzimi sırasında göz önünde tutulan esasların izahına geçebiliriz : * 

A) PERSONEL MASRAFLARI : - - . . 

Personel masraflarında geçen yıl bütçelerimizde olduğu gibi tasarrufa âzami derecede riayet edil
miştir. Bu grup masrafların tesbitmde prensip itibariyle büro memurlarının aded ve Ödeneklerinm 
artırılmasından içtinap edilmiş, ancak, hizmetlerin tevsii ve tatmin edici şekilde ifası için icabeden 
kadrolar kabul edilmiştir ki bunlar daha ziyade doktor, hastabakıcı, öğretmen, hâkim, mühendis, 
polis, jandarma gibi halkın hizmetinde doğrudan doğruya vazife almış unsurlara taallûk etmekte
dir. 

1953 Bütçe teklifimizin 1952 ye nazaran gösterdiği personel masrafları fazlalarının daireler iti
bariyle irae ettiği manzara şöyledir : 

Emniyet Genel Müdürlüğü 778 218 
Jandarma Genel Komutanlığı 528 847 
Dışişleri Bakanlığı 1 284 940 
Milletlerarası İktisadi İş. B. T. 1 260 
Maliye Bakanlığı 983 133 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 081 141 
Bayındırlık Bakanlığı 644 158 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 680 878 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba. 5 856 905 
Gümrük ve Tefeel Bakanlığı 569 299 
Tanm Bakanlığı 1 531 239 
Çalışma Bakanlığı 582 581 

Büyük Mület Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm Gn. Md. 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Meteoroloji İdleri Gn. Md. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Gn. Md. 
Toprak ve İskân İşleri Gn. Md. 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 

149 848 
29 876 

455 809 
17 167 
48 235 

257 801 
73 322 

782 361 
705 268 

2 266 414 
712 781 

5 001 011 
1 065 910 

B) MİLLÎ SAVUNMA HİZMETLERİ : 

Millî Savunma Bütçesine geçen yıla nazaran 70 milyon lira ilâve etmiş bulunuyoruz. Yine dost 
Birleşik Amerika'dan Millî Savunma Bütçemiz için göreceğimiz yardım miktarı bir evvelki yıla 
nazaran 45 nrilyon fazlasiyle 145 milyon lira olacaktır. Yani Millî Savunma Bütçemizde bir yıl 
içinde 115 milyon liralık mühim sayılabilecek bir artış kaydolunmak suretiyle yekûn 715 ınilyop 
liraya yükselmektedir. 

Ordumuz için yapılacak masraflar yekûnu bundan ibaret değildir. Diğer bakanlıklar bütçele: 
rinde askerî' mahiyette ve askerî maksatlarla konulmuş tahsisat vardır ki bunların yekûnu 200 
milyon liranın üstündedir. O halde gerek bütçelere konulan tahsisat ile beraber gerekse Ameri
kan yardımı ilâvesiyle 1953 yılı içinde ordumuz için konulan tahsisat yekûnu 1 milyara yaklaş
maktadır. ' "0 * - \ ; » * - " 

Derhal ilâve edelim ki, kahraman ordumuzun kuvvetlendirilmesi gayretlerinin rakamla ifadesi 
bunlardan da ibaret değildir. NATO'ya dâhil devlet olarak büyük dostumuz Amerika'dan 1953 yılı için
de alacağımız harb malzemesi takriben 250 milyon dolar civarında olacaktır ki, bu miktar Türk 
parası olarak 700 milyonun fevkındadır. Bu şayanı şükran yardımın bütçe dışı olduğunu unutma
mak lâzımdır. Şu hale göre 1953 yılı içinde şanlı ordumuzun takviyesi için 1 milyar 700 milyon 
lira civarında çok mühim bir meblâğ sarf edilmiş olacaktır. Bunun bir başka noktadan daha ehem
miyeti vardır. Muhtelif sebeplerle başka memleketlerde bu kadar para ile elde edilecek netice
lerden çok daha mühim neticeler elde edilmek mümkündür. 

Şayanı şürkan bir hakikat olarak ifade edebiliriz ki? ordumuzun harb malzemesi bakımından 
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ileride göreceği yardım bizim bunlara olan ihtiyacımız ve bunları kullanma imkânlarımızın ge
nişlemesi nispetinde süratle artabilecektir. Yıllardan beri devam etmekte olan ve bu yıl vâsıl ol
duğu seviye biraz Önce izah edilmiş olan ve âtiyen gerek kendi imkânlarımız ve gerekse büyük 
dostumuzun genişliyecek olan yardımlariyle kahraman ordumuzun sülhü korumak için hazırlık
larının iyi bir inkişaf yolunda bulunduğu aşikârdır. Bu vakıanın gerek memleketimizin hudutla
rının müdafaası, gerekse dâhil bulunduğumuz NATO camiası için teşkil ettiği büyük değerin lâyi-
kiyle takdiri gönüllere itimat, emniyet Ve ferahlık verecek bir raddededir. 

C) YURDUN İKTİSADİ VE İÇTİMAİ KALKINMASI : 

Yurdumuzun iktisadi ve içtimai kalkınması bütçe tasarısının, hazırlanmasında ön plânda tu
tulmuş ve bu sahalara şimdiye kadar görülmemiş bir derecede fazla ödenek ayrılmıştır. Bunlardan 
bir kısmı, umumi bir fikir verebilmek üzere, 1948 yılından bu yana aynı hizmetler için ayrüalı 
ödeneklerle mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

Hizmetler 

Tapu ve Kadastro işleri 
Üniversiteler 
Orta öğretim 
Ük öğretim 
Meslekî ve Teknik öğretim 
laman, iskele ve barınaklar inşaatı 
Halkın yapacağı su işlerine yardım 
îl ve köy yolları yapımı 
Kâra yolları 
Su işleri 
Verem savaşı 
Sâri hastalıklarla savaş genel giderleri 
Hastane ve Sağlık Kurumları 
Tarım hizmetleri 

(Milyon lira olarak) 
1948 

6,1 
24,7 

•*' 24,9 
72,9 
28,5 
6,3 
0,2 

• '" — 
20,3 
13,7 

— 
0,7 

13,1 
33,9 

1949 

6,1 
27,4 
25,0 
89,1 
26,6 
9,1 
0,3 
— 

45,5 
17,9 

— 
1,9 

15,4 
37,2 

1950 

6,5 
25,5 
29,5 

108,6 
23,9 
9,1 
1,3 
7,0 

52,2 
18,2 
3,4 
1,9 

17,3 
45,0 

1951 

11,6 
29,9 
32,3 

115,7 
26,2 
12,5 
5,0 

12,0 
86,4 
30,2 
2,6 
1,9 

24,1 
49,6 

1952 

13,5 
30,8 
35,5 

124,3 
28,3 
22,2 
9,5 

27,0 
115,0 
37,8 
3,7 
2,2 

32,2 
59,5 

1953 

17,8 
39,4 
37,5 

144,1 
38,5 
24,7 
20,0 
51,4 

137,2 
57,8 
4,8 
3,0 

46,7 
71,0 

Masraf politikamız, memleketin en hayati ihtiyaçlarını Ön plâna almak suretiyle lükse ve en 
küçük bir israfa meydan vermeden, iktidarımız tarafından tesbit olunup geçen yıl bütçeleriyle 
istikamet alan esaslar dairesinde yürütülmeye devam olunacaktır. Yukardaki tablo bu politikamızın 
veciz bir ifadesini teşkil eder. 

1953 Masraf Bütçesinin ana hatlarını böylece arzettikten sonra yatırımlar * için ayrılan öde
neklerin son dört yıl zarfında takibettiği seyir ve mûtat olduğu üzere bütçe kısımlarının baliğ ol
duğu miktarların 1952 yılı ile mukayesesi aşağıdaki tablolarda ayrı ayrı gösterilmiştir: • 

a) Genel muvazene : 

Yular 

1950 
1951 
1952 
1953 
1953 yıh 

Lira 

260 990 269 
310 204 332 
375 183 636 
528 474 618 

Umumi bütçe 
yekûnuna 
nispeti % 

17,54 
19,63 
21,42 
25,33 

nm 1950 ye nazaran artışı . , 

Bir evvelki 
yıla nazaran 

artış 

9 214 063 
64 979 304 

153 290 982 
, 267 484 349 

Artış nispeti 
% 

18,85 
20,94 
40,85 

102,48 
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b) Genel muvazene + katma bütçeler (Hazine yardımları ve Mülga Denizyolları hariç) 

Yıllar Lira 

Umumi bütçe Bir evvelki 
yekûnuna yıla nazaran Artış nispeti 
nispeti % artış • % 

1950 
1951 
1952 
1953 

317 403 634 
405 498 828 
456 462 398 
636 616 785 

17,62 
20,73 
21,76 
25,62 

1953 yılının 1950 ye nazaran artışı 

c) Kısım toplanılan : 
Kısımlar 

— 
88 095 194 
50 963 570 
180 154 387 

. 319 213 151 

1952 

— 
27,75 
12,56 
39,46 

100,57 

1953 Fazlası 

I - Ödenekler 
I I - Personel giderleri 

I I I - Yönetim giderleri 
IV - Daire hizmetleri 

V - Borçlar 
VI - Yardımlar 

Yekûn 
Yatırımlar 

5. 1988 Gelir Bütçesi 

8 447 158 
742 394 267 
47 139 825 
375 664 482 
126 137 434 
75 958 599 

1 375 741 765 
375 183 636 

8 447 158 
779 075 638 
57 949 039 
477 858 164 
144 190 700 
91 056 643 

1 558 577 342 
528 474 618 

36 681 371 
10 809 214 
102 193 682 
18 053 266 
15 098 044 

182 835 577 
153 290 982 

Umumi yekûn 1 750 925 401 2 087 051 960 336 126 559 

1953 yılı Gelir Bütçesi, 1952 Bütçesinin inisiyal rakamlarına nazaran % 26,4 nispetinde 
410 470 000 lira fazlasiyle 1 961 925 000 lira olarak tahmin olunmuştur. Bu miktar 1950 Gelir 
Bütçesine nazaran % 49,4 nispetinde, 648 655 437 lira bir fazlalık göstermektedir. 

1953 senesinde cari yıla nispetle artış gösteren başlıca gelir bölümleri şunlardır : 

Gelirin nev'i Artış miktarı 

Gelir Vergisi 70 000 000 
Kurumlar Vergisi 33 000 00Q 
İthalât Muamele Vergisi 62 000 000 
tmalât Muamele Vergisi 80 000 000 
Bankalar Muamele Vergisi 11 000 000 
Şeker ve Gligoz İstihlâk Vergisi 40 000 000 
Hampetrol İstihlâk Vergisi 12 000 000 
Akar Yakıt Yöl Vergisi 12 000 000 
Tekel maddelerinden alman, Savunma 
Vergisi 12 750 000 
Damga Resmi 20 000 000 
Tekel safi hasılatı 33 450 000 
Musul petrolleri 29 000 000 

Devlet gelirlerindeki bu artışlar, yukardan beri izah edegeldiğüniz, takip olunan isabetli ikti-
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sadi politikanın bütçedeki akislerini göstermesi bakımından ayrıca kayda değer bulunmaktadır. 

Bu arada dikkate şayan olan, cihetlerden birisi de, 1952 - 1953 yılı arasındaki artış nispetinin 
en yüksek hadde varmasıdır. Bundan çıkan mâ-ııa, iki buçuk yıldan beri sarf olunan, gayretlerin 
gereği gibi idrâkine başlanana merhalesine erişmiş olmamızdır. Bundan sonra, da artışların bu su
retle devam edeceği muhakkaktır. 

Bu münasebetle gelir politikamıza da kısaca temas etmek isteriz. 

1952 Bütçe gerekçesinde de izah edildiği üzere, bu politikanın ana prensipleri: 

a) Vergilerimizle bu vergilerin kaynağını teşkil eden Millî gelir arasında srkı ve ahenkli bir 
münasebet tesis etmek; 

b) Vergi tatbikatı ile, memleketin iktisadi inkişaf politikasının hemahenk olmasını temin 
etmek, 

ve nihayet bütün bunların temini için de; 

c) Vergi kanunlarımızı memleket realitelerine ve zamanımızın telâkkilerine uğun ve ilmî esas
lara dayanan bir-bütün haline getirmek, 

şeklinde hulâsa edilebilir. 

Gerek bu prensiplerin ve gerek Bütçe Komisyonumuzun «insicamlı bir vergi sisteminin tesisi ve 
binnetice vergi mevzuatında parça parça ve perakende tedbirler ittihazına ve tadiller icrasına ma
hal bırakılmaması» esas fikrinin ışığı altında yapılan çalışmalara mevzu teşkil eden işleri, Devlet 
gelirleri sahasında aldığımız ve almakta olduğumuz tedbirler olarak; intaç edilmiş olanlar; tasa
rıları hazırlanarak Büyük Meclise sunulmuş bulunnanlar; halen üzerinde çalışılanlar, olmak üzere üç 
kısma tefrik ederek, hulasaten arzetmek kabildir. 

1. Büyük Meclisçe kabul buyurularak yürürlüğe girmiş bulunan kanunlar şu mevzulara taallûk 
etmektedr : 

a) Şeker istihlâk Vergisinin azaltılması, . , • 

b) Un ve Unlu Maddeler Vergisinin kaldırılması, 

îşte kullanılan büyük baş hayvanların, Hayvanlar Vergisinden istisnası, 

çj Kibritin tekelden çıkarılması, ' . , ,• * 

d) Yol vergilerinin kaldırılarak yerine akar yakıtlardan Yol Vergisi alınması, 

e) Vergi Usul Kanununun kaçakçılığı önlemek maksadiyle tadili, 
« 

f) Harçların tevhidi; 

Tadil tasarıları hazırlanarak Büyük Meclise sunulmuş olanlar da şunlardır: 

a) Muamele Vergisi Kanunu tasarısı, 

b) Gelir, Kurumlar Vergisi kanunları tasarıları, 

Vergi Usul Kanunu tasarısı, ' ' 

ç) Kamu Alacakları Kanunu tasarısı, 

e) Bina ve Arazi vergilerinin Maliyeye devri hakmdaki kanun tasarısı, 

3. Üzerinde halen çalışılmakta bulunanlar da: 

a) Veraset ve înikal Vergisi, ^ - ; 
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b) Gümrük Vergisi, 

e) Bir kısım maddelerin tekelden çıkarılması ve tekelin statüsüne yeni bir şekil verilmesi; 

ç) Vergi kaçakçılığı ile mücadele için merkebi bir istihbarat arşivi kurulması, 

d) Gelir teşkilâtının reorganizasyonu. —T *"**^^ 

Buraya kadar verilen izahat ile Devlet gelirlerini gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolayısiyle 
ilgilendiren mevzuların hemen kâffesinin ele alınarak en mühimlerinin takdimen ve tercihan intaç 
olunduğu ve hattâ bir kısmının kanuniyet kesbetmiş bulunduğu ve diğerlerinin de yakın bir istik
balde -kanun halini alacak bir safhaya geldiği görülür. Bu suretle vergi sistemimizin İslahı mevzu
unda Hükümet programında yer almış olan hususların hemen cümlesinin ya tahakkuk ettirilmiş veya 
içinde bulunduğumuz devrede tahakkuk edebilecek bir safhaya getirilmiş bulunması bu sahadaki ça
lışmalarımızın bir delilini teşkil eder. 

Her yıl gelir bütçelerinin tetkiki münasebetiyle vergi hasılatı arasında vasıtasız ve vasıtalı vergi
lerin nispetleri de bir inceleme mevzuu olmaktadır. Teklif ettiğimiz 1953 Bütçesinde vasıtalı vergiler 
1 232 000 000 ve vasıtasız vergiler 475 000 000 lira olarak gösterilmiştir. Buna nazaran vasıtalı ver
gilerin nispeti % 72,15 e ve vasıtasız vergilerin nispeti c/r 27,85 e baliğ olmaktadır. Bu muka
yese aynı esaslar dâhilinde yapıldığı takdirde bu nispetlerin 1951 yılında '% 72,02 
ve %27,98 oldukları görülür ki, bu hal, bu devre içindeki inkişafın her iki 
vergi grupunda muvazi bir seyir takip etmekte olduğunu gösterir. 1951 yılı hâsılaları esas 
olarak almır ve yüz itibar olunursa artış endeksinin vasıtasızlarda 144 ve vasıtalılarda 145 olmak 
üzere hemen hemen aynı gelişmeyi takip ettiği görülür. 

Bu netice iki vergi nev'inin inkişaf seyri arasında bir muvazene mevcut olduğunu göstermekte
dir. Ancak, malûm olduğu üzere vasıtalı vergiler iktisadi ve ticari sahadaki gelişmeye kargı çok has
sastırlar ve bu gelişmeyi adım adım takip ederler. Yani konjonktüre tâbiiyeleri daha sıkıdır. Hal
buki vasıtasız vergilerimizin bir kısmının halen konjonktür gelişmelerine lâkayıt ve her yıl hemeı 
hemen müstakar denilebilecek mahiyette hâsılalar sağlamakta oldukları bilinmektedir. 

Bugünün siyasi, iktisadi ve malî zaruretleri karşısında, vasıtasız vergiler hasılatı son derece 
münkeşif olan yabancı devletlerin bütçelerinde dahi vasıtalı vergilerin el'an mühim bir mevki 
işgal etmekte olduğu, hattâ vasıtalı vergiler hasılatındaki artışın bir bakıma iktisadi gelişmenin 
bir neticesi bulunduğu ve 1953 senesi için yeni bir vasıtalı vergi ihdas edilmemiş veya bu nevi ver
gilerde bir nispet tezyidi yapılmamış olmasına rağmen vasıtalı ile vasıtasız vergiler arasındaki 
nispetin yu'karda izah edildiği veçhile bir istikrar göstermekte bulunmuş olduğu göz önünde 
tutulacak olursa bu mevzuun izam edilecek bir mesele olmadığı tezahür eder. 

Bununla beraber, vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki nispetin daha mutedil ve müteva-
ZİBL bij?-*hali3 getirilmesini, teminen Hükümetçe yekdiğerini tamamlıyan tedbirler alınmış bulunmak
tadır. Nitekim, yukarda temas olunduğu veçhile Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunan Mu
amele Vergisi kanunu tasarısı ile vergi nispetlerinde ehemmiyetli miktarlarda indirmeler derpiş 
olunmuş; ayrıca bâzı sanayi sahalarında ilk imale gidilmek suretiyle vergiye matrah olacak 
kıymetin daha düşük olması teklif edilmiş bulunduğu gibi yine Büyük Millet Meclisinde bulunan 
Gelir ve Kurumlar vergileri bünyelerinin ıslahı hakkındaki tasarılar ile de bu grup vergilerimizin, 
iktisadi gelişmemiz ile mütenasip bir hâsıla sağlıyacak hale getirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Vasıtalı vergiler hâsılasına menfi, vasıtasız vergiler hâsılasına ise müspet şekilde tesir ede
cek olan bu iki ana vergi kanun tasarısının kabulü ile vasıtalı ve vasıtasız vergiler arasındaki 
nispetin daha mutedil ve mütevazin bir hale geleceği şüphesizdir. 
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IV - KATMA BÜTÇELER 

Bugünün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmek üzere tadili düşünülen Muhasebei Umumiye 
Kanununun hazırlanmasına mütaallik çalışmalarımız münasebetiyle katma bütçelerimize verile
cek yeni esaslar üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. 

Halen bünyeleri itibariyle katma bütçeli birer idare olmaktan ziyade İktisadi Devlet Teşek
külü olmaya daha müsait görülen Devlet Demiryolları ve P. T. T. idarelerinin İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirilebilmelerini temin edecek iki tasarı Yüksek Meclise sunulmuş bulunmak
tadır. 

Katma bütçeli idareler için istenen ödeneklerle, derpiş olunan Hazine yardımları ve bunların 
1952 yılı için kabul edilen miktarlara nazaran ifade ettikleri farklar ve nihayet cari masraflarla 
yatırımların 1950 - 1953 yıllarında takip ettiği seyir aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir : 

öden 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Gene] 
Müdürlüğü 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
P. T .T. İşletme Genel Müdürlüğü 

Toplam 

A/l 
, lr . . .... A . . . 

1952 

4.769.300 
8.762.793 

11.373.378 
3.818.442 
941.679 

6.409.999 
1.118.682 

19.029.022 
15.627.996 
2.295.989 

159.857.763 
8.348.219 
50.094.512 

292.448.274 

1953 

5.333.500 
11.435.243 
12.744.756 
4.553.053 
1.019.845 
7.214.671 
1.265.767 

18.711.864 
17.408.295 
2.507.253 

177.769.669 
10.451.934 
53.629.361 

324.045.211 

1952 ye nazaran 
r 

Fazlası 

563.700 
2.672.450 
1.371.378 
734.611 
78.166 

804.672 
147.085 

__ 
1.780.299 
211.264 

17.911.906 
2.103.715 
3.534.849 

31.914.095 

Noksanı 

— 
— 
— 
—. 
— 
— 

317.158 
— 
— 

— 
— 

317.158 
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ekler 

A/2 1952 ye nazaran 
/ A » / A ^ 

1952 1953 Fazlası Noksanı 

1.443.000 
1.082.001 
4.895.000 
936.000 

135.590.001 
43.000 

13.324.441 
1.133.336 
1.170.000 

1.522.000 
745.501 

5.848.000 
3.115.000 

181.460,329 
139.000 

13.552.560 
2.127.137 
1.760.000 

79.000 
— 

953.000 
2.179.000 

45.870.328 
96.000 

228.119 
993.801 
590.000 

— 
336.500 

— 
— 

-i-
— 
— 
— 

54.692.585 70.000.000 15.307.415 — 
2.754.035 2.742.555 — 11.480 
10.015.400 19.680.470 9.665.070 — 

. 1952 ye nazaran 
A/l + A/2 A/l + A/2 

A ^ • A ^ 

1952 1953 Fazlası Noksanı 

6.212.800 
9.844.794 

16.268.378 
4.751.442 
941.679 

142.000.000 
1.161.682 
32.353.463 
16.761.332 
3.465.989 

6-855.500 
12.180.744 
18.592.756 
7.668.053 
1.019.845 

188.675.000 
1.404.767 
32.264.424 
19.535.432 
4.267.253 

642.700 
2.335.950 
2.324.378 
2.913.611 

78.166 
46.675.000 

243.085 
— 

2.774.100 
801.264 

— 
— • 

— 
— 
• — 

, _ 
— 

89.039 
-— 
—̂ 

214.550.348 247.769.669 33.219.32Î 
11.102.254 13.194.489 2.092.235 
60.109.912 73.309.881 13.199.919 

227.078.799 302.692.552 75.961.733 347.980 519.527.073 626.737.763 107.299.729 89.039 
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Hazine y 

D a i r e 1 e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
istanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü 
Devlet Demiryolları ve Limanları iş. Gn. Md. 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
P. T. T. işletme Genel Müdürlüğü 

A/: 
. A 

r 
1952 

100.000 
7.047.374 • 

10.373.378 
3.355.042 

901.677 
5.092.779 

136.208 

1 

> 
1953 

280.000 
10.414.942 
11.642.256 

3.971.053 
757.088 

5.964.671 
70.208 

1952 ye nazaran 
A 

r 
Fazlası Noksanı 

180.000 
3.367.568 — 
l.'268.878 

616.011 
— 144.589 

871.892 
— 66.000 

432.139 813.738 381.599 

Toplam 27.438.597 33.913.956 6.685.948 210.589 

t 
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ardımlan 

A/2 
A 

r 
1952 

500.000 
1.082.001 
4.895.000 

936.000 
—. 

1 

1953 

500.000 
745J501 

5.848.000 
3.115.000 

—. 
' 135.590.001 181.460.329 

43.000 139.000 

1952 ye nazaran 
ı A 

r ^ 
Fazlası Noksanı 

, 
— 336.500 

953.000 — 
2.179.000 — 

—. —. 
4&870.328 — 

96.000 — 

A/l + 
. . . . . A 

r 
1952 

600.000 
8.129.375 

15.268.378 
4.291.042 

901.677 
140.682.780 

179.208 

A/2 
1 

1953 

780.000 
11.160.443 
17.490.256 
7.086.053 

757.088 
187.425.000 

209.208 

1952 ye nazaran 
A / l + A/2 

A 

Fazlası Noksanı 

180.000 — 
3.081.068 — 
2.221.878 — 
2.795.011 — 

— 144.589 
46.742.220 — 

30.000 — 

2.754.035 2.742.555 11.480 3.186.174 3.556.293 370.119 

145.800.037 194.550.385 49.098.328 347.980 173.238.634 228.464.341 55.370.296 144.589 

f 



Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Md. 
Devlet Demiryolları ve Li. îş. Gn. Md. 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
Posta, Telgraf ve Telefon îş. Gn. Md. 

Toplam 
Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü 

Genel Toplam 

(000) Hâvesile 
A / l Cari giderler 

1950 1951 1952 1953 
Rakamı Rakamı Rakamı Teklifi 

7 815 
7 325 
10 704 
3 126 
943 

6 162 
1 123 
22 572 
14 520 
3 051 

151 649 
5 757 
49 685 

4 
7 
10 
3 

6 
1 
19 
22 
2 

169 
8 
51 

642 
688 
327 
122 
822 
312 
144 
791 
568 
187 
585 
160 
261 

4 
8 
11 
3 

6 
1 
19 
15 
2 

1,59 
8 

769 
762 
373 
818 
941 
409 
118 
029 
627 
295 
857 
348 

50 094 

5 333 
11 435 
12 744 
4 553 
1 019 
7 214 
1 265 
18 711 
17 408 
2 507 

177 769 
10 451 
53 629 

284 439 307 615 292 448 324 045 
79 087 79 065 — — 

363 527 386 681 292 448 324 045 

1950 
Rakamı R 

722 
75 

3 655 
649 
50 

47 140 
81 

15 576 
1 316 
1 035 
22 150 
1 755 
15 130 

109 337 
22 000 

131 337 



— 27 — 
Tablonun ihtiva ettiği rakamların tetkikından anlaşılacağı veçhile, katma bütçeli 13 idare için 

istenen ödeneklerin yekûnu, 324 045 211 lirası cari masraflara 302 092 352 lirası yatırımlara ait ol
mak üzere 626 737 763 liradır. 

Bu 'miktar 1952 yılı için kaibül olunan ödenekler toplamından gayrisâfi olarak 107 210 690 lira 
fazla olup bunun 51 984 983 lirası bu idarelerin giderlerindeki artışla, bakiyeyi teşkil eden 
55 22Ö 707 lira da Hazine yardımı ile karşılanmaktadır. 

1952 yılına nazaran tekliflerin ihtiva ettiği 107 210 690 liralık fazlalığın 31 596 937 liralar ca
ri giderlere, 75 613 753 lirası da yatırımlara tahsis edilmiş bulunmaktadır ki, böylece cari gider
lerde %10,8, yatırımlarda ise °/r 33,2 nispetinde bir yükselme mevcuttur. 

Hazinece katma bütçelere yapılan 228 464 341 liralık yardımın da % 14,8 yani 33 913 956 lira
sı cari giderler, c/r 85,2 si yani 194 550 385 lirası yatırımlar içindir. 

Yine yukardaki tablonun incelenmesinden, mevcut katma bütçeli idarelerden beşinin Hazine yar
dımına ihtiyaç gööstermeden bütçelerini kapattıkları anlaşılır. Vakıflara ait olan yardım hakikatta 
muayyen hizmetlere -muhassas bulunduğundan Hazine yardımına muhtaç olnııyan idarelerin adedi
ni altı olarak kabul etmek uygun olur. 

Burada, uzun senelerden beri ilk defa 1953 yrlında katma bütçeli idare bütçelerinin, bono meka
nizmasına baş vurulmadan kendi gelirleri ve Hazine yardımlariyle denkleştirdiğine ve sakımı bir 
ulsule böylece nihayet verildiğine ehemmiyetle işaret edebiliriz. 

# # 

1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısı hakkındaki izahlarımız burada nihayete ermekte ise de Devleti
mizin iktisadi sahadaki faaliyetleri, sadece bu tasarıda yer aılanlardan ibaret değildir. İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle bankalarımızın ve çeşitli Devlet kurumlarının aynı istikametteki çalışma
larını da gözden uzak tutmamak lâzımdır Bu teşekkül ve kurumların eski yıllarla ölçülemiyecek de
recede genişliyen ve iktisadi kalkınma gayretlerimizi tamamlıyan çalışmaların baştibaşına birer 
mevzu olarak hesaba katmak gerekir. Bütçelerin tetkiki sırasında nu mevzuda da gerekli açık
lamaların yapılacağı tabiîdir. 

Hükümet bütçe içi ve bütçe dışı faaliyetleriyle memleketin topyekûn kalkınmasını tahakkuk 
ettirme yolunda azimle çalışmaktadır. 

Yüksek MecMsin tasvibine sunulan 1953 Bütçe tasarrsı, bu çalışmaların rakam halindeki semere 
ve neticelerini Büyük Meclisin ve Milletin huzuruna getirmektedir. 

Bütçe Kanunu tasarısının maddelerinin izahı 
Tasfcrının birinci ve ikinci maddeleri Genel Bütçeye dâhil dairelerde cari ve yatırım masrafları 

için. verilen ödeneklerle bu masraflara karşılık olmak üzer tahmin olunan gelirlerin miktarını göster
mektedir. 

Üçüncü maddede ise, yatırım masraflarının ikinci madde ile temin olunan karşılığından bakiye 
kalan 125 126 960 liralık açığın akdolunacak iç istikrazlar hâsılı ile karşılanacağını münderiçtir. 

Dördüncü madde ile, Millî Savunma ihtiyaçları için Birleşik Amerika'dan askerî yardım veya 
sair suretlerle fiilen elde edilecek malların ordumuza verilmesi dolayısiyle veya Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasındaki karşılık paralar hesabından doğrudan doğruya Millî Savunma hizmet
lerine yapılan veya diğer bakanlıklar hizmetleri için yapılıp da Millî Savunma hizmetlerine akta-
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niması icabeden liberasyonlar neticesinde elde edilecek Türk liraları sebebiyle Millî Savunma Bütçe
sinin bâzı bölüm ve maddelerinde temin olunacak tasarrufların, aynı Bakanlığın diğer hizmetleri 
ile ilgili tertiplerine aktarılması için geçen yıl Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi derpiş olun
muştur. 

Beşinci maddenin, 1952 Bütçe Kanununun mütenazır' maddesine nazaran yalnız birinci fıkrası 
değişiktir. 

Hükümetimizle Osmanlı Bankası arasında 11 . VI. 1952 tarihinde imzalanmış ve halen Yüksek 
Meclisin tasvibine arzedilmiş bulunan mukaveleye göre mezkûr banka Hazine emrine iki milyon in
giliz liralık karşılıksız bir cari hesap kredisi açacaktır. Mukavelenin tasdiki takdirinde bu kredinin 
istimal imkânını sağlamak üzere birinci fıkra metnine «yapılmış» kelimesi ilâve edilmiştir. 

Altıncı maddenin 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre kullanılacak çeşitli hizmetlilere 
ait kadroların bağlı D işaretli cetvelde gösterildiğine dair olan birinci fıkrasına geçen yıla naza
ran (bu cetvelde vâki ücret değişiklikleri dolayısiyle geçen yıla nazaran almakta bulundukları 
ücretleri azalmış olanlara aradaki farkların ödenmesine devam edilir) kaydı ilâve edilmiştir. 

Bu kayıtların konulmasına, müstahdemler arasında ücret bakımından muadelet temini ve bun
ların ücretlerinin muayyen esaslara bağlanması yolunda Büyük Meclisçe izhar olunan temennile
rin tahakkuk ettirilmesi için bu yıl bir ilk adım olarak alman karar âmil olmuştur. Filvaki, 
takdim edilmiş bulunan 1953 Bütçe tasarılarına bağlı D cetvellerinin tetkikmdan da anlaşılacağı 
veçhile, hizmetliler, gördükleri hizmetin mahiyeti göz önünde tutularak, altı grupa tefrik edilmiş 
ve her grupa hangi nevi hizmetlilerin hangi unvanlarla ithal edilebileceği mezkûr grupların al
tında gösterilmiştir. Bu suretle D cetvelinde halen mevcult (339) hizmetli unvanı (60) a indiril
miş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bugün mevcut 68 çeşit ücrete karşılık, hizmetliler için konulacak kadro ücretleri 
50 liradan başlamak ve 150 liradan sonra aylıklı memurların aylık tutarlarına mütenazır bir ar
tış kaydetmek üzere, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 475, 550 ve âzami 625 
lira olarak 15 ücret tesbit olunmuş ve bu ücretler dışında kadro ihdası önlenmiş olduğu gibi mev
cut kadrolardan bu ücretlere tevafuk etmiyenlerin ücretlerinin de en yakın olana intibak ettiril
mesi cihetine gidilmiştir. 

Ancak, 1952 de mevcut kadro ücretlerinin bu ücretlerden en yakın olanına intibakı sırasında, 
bir kısım hizmetlilerin kadro ücretlerinin geçen yılın altına düşmesi zarureti hâsıl olmuştur. Bu 
nevi hizmetlilerin bu kadrolarda çalıştıkları müddetçe istihkaklarını 1952 ücretleri üzerinden al
maları ve bu suretle mağduriyetlerinin önlenmesi maksadiyl'e bu maddeye arzolunan fıkra eklen
miş bulunmaktadır. 

Nispî bir teadül temini ve ücret artırmalarında âzami bir yukarı ücrete çıkarma yolunda alın
mış olan prensip kararının, bu hizmetlilerin tâyin, terfi ve teadül esaslarını hallettiğini iddia 
etmek bittabi mümkün değildir. Alınmış olan bu tedbirlerin, meseleyi daha sağlam esas ve pren
siplere bağlıyacak mevzuata bir başlangıç olarak mütalâa edildiğine işaret olunmalıdır. 

1952 Bütçesinin 21 nci maddesi hükmü, yeniden hazırlanmış bulunan Turizm ve Orman ka
nunlarının Büyük Mecliste tetkik ve müzakere edildiği göz önünde tutularak 1953 Bütçe Kanu
nu tasarısının (20) nci maddesiyle de aynen teklif ve ipka olunmuştur. 

Yukarda temas olunmıyan ve Muhasebei Umumiye Kanuniyle muhtelif masraf kanunlarının 
emrettiği hususata mütaallik bulunan diğer maddeler, geçen yılın tamamen aynı olduğundan ay
rıca izahlarına lüzum görülmemiştir. 

1952 Bütçe Kanununun parasız yatılı öğrencilerin hangi esas ve nispetlere göre alınacağına 
dair 10 ncu maddesi Yüksek Meclisin temennilerine uyularak Bütçe Kanunundan çıkarılmış ve 
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yönetmelik mevzuu olarak ele alınmıştır. Yalnız bu arada tasarının (14) ncü maddesinde bahsi 
geçen (E) cetvelinde gerek Yüksek Meclisin temennileri, gerek gider bütçemizde desimal sis
teminin tatbiki göz önünde tutularak yapılan değişiklikten bahsetmekte fayda görülmektedir. 

1953 tasarısına bağlanan (E) cetvelinde bakanlık ve dairelerde müşterek olan bölüm ve mad
deleri için tek bir formül yapılmıştır. 

Ayrıca, evvelce formülü mevcut olmıyan bölüm ve maddeler için de bütçe tatbikatiyle uğra
şanların tereddütlerini mümkün mertebe önlemek ve aynı zamanda bütçeyi tetkik edenleri tenvir 
edecek mahiyette olmak üzere bir formül konulmuştur. 

Hizmetlilerin mahiyeti icabı hususiyet arzetınekte bulunan bâzı bolüm ve maddelerdeki ödenek
lerin formülü ise bu müşterek formülün sonuna ayrıca daire daire dereedilmiştir. 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

1953 yılı için hazırlanan Büyük Millet Meclisi Bütçe tasarısı, hizmetliler kadrosunu ihtivfi 
eden (D) ve 1952 yılı içinde geçici hizmetliler için Başkanlık Divanınca tesis olunan kadroya ait 
(E) ve (E) cetvelleri ile birlikte ilişik olarak takdim kılınmıştır* 

1. 201 ne i bölümün 11 nci Meclis memurları aylığı maddesine 1953 yllı içinde müddetlreini dol
duracak olan memurlara 4598 sayılı Kanun gereğince hak kazanacakları üst derece maaşlarının 
karşılığı olarak 12 900 lira fazla ödenek konulmuştur. 

2. Yine bu bölümün 22 nci Meclis memurları açık maaşi maddesinde görülen 3 450 lira fazlalık 
Saymanlık Müdürlüğü yardımcısı Saim önen ile Basımevi îdare Memuru Cemil Toygar'a tediyesi 
tahakkuk edecek istihkaklarının karşılığıdır. 

3. 202 nci bölümün 11 nci Meclis hizmetlileri ücreti maddesindeki 38 280 lira fazlalığın 4 080 
lirası 1953 yılı içinde ücretlerin ayarlanmasına dair Maliye Bakanlığınca derpiş olunan tatbikatın 
gerektirdiği zaruretten ve 7 800 lirasının Daire Müdürlüğü için kadroya yeniden ilâve olunan bir 
daktilo ile tevzi işlerinin daha salim ve muntazam bir surette icrasının teminine matuf bir maksatla 
ilâve olunan tevzi memuru ile Basımevi için ihtiyaç duyulan bir gece bekçisinin ilâvesinden Ve 
26 400 lirasının da bugünkü geçim şartları nazarı dikkate alınarak hizmetlilerden bir kısmına yapı
lan cüzi zamlardan ileri gelmiştir. 

4. 202 nci bölümün 12 nci Millî Saraylar hizmetlileri ücreti maddesindeki 22 380 lira fazlalı
ğın 16 680 lirası ücretlerin ayarlanmasına matuf intibakın bir neticesi olduğu gibi 2 1Ö0 lirası da 
kadroya tahakkuk eden mübrem ihtiyaca binaen 175 lira aylıklı bir tenekecinin ve kadrosu kaldırı
lan 175 lira aylıklı ayniyat memurundan tasarruf olunan miktarla yeniden-ilâve olunan 200 lira ay
lıklı iki aded koruma memuru ve ayniyat mutemedi maaşlarının farkı olarak husule gelen 2 700 lira 
ve bir daktilo ile iki bekçinin ücretlerine yapılan 900 lira zaradandır. 

5. 202 nci bölümün 13 ncü yeni Meclis binası hizmetliler ücreti maddesindeki 58 000 lira fazla
lık Bayındırlık Bakanlığınca gösterilen lüzum üzerine 1954 yılı Aralık ayı başnda teslim edilecek 
Meclis binasının elektrik, su, kalorifer ve havalandırma, asansör gibi teknik bilgiye ihtiyaç gösteren 
mühim ve geniş teşkilâta ait tesislerde şimdiden ihtisas temini maksadiyle bir kısmının 1 Nisan 1953 
tarihinden ve diğer bir kısmının da 1 Ekim 1953 tarihinden itibaren vazifelendirilecek teknisiyenlere 
verilecek ücretlerden mütevellittir. 
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6. 203 ncü bölümün 11 nci Meclis bahçesi geçici hizmetliler maddesine ilâve olunan$2 500 lira 

da bu kodro içinde bulunan yeni Meclis binasına ait bahçe hizmetleri için yaz mevsimlerinde fazla 
miktarda amele kullanılması zarureti karşısında 1952 yılı içindeki tatbikatın gösterdiği ihtiyacın 
bir icabıdır. 

206 ncı bölümün 11 nci Meclis memurları çocuk zammı maddesine konan 1 200 lira fazlalıkla aynı 
bölümün 13 ncü maddesindeki 100 lira fazlalık 4598 sayılı Kanunun tatbikatını »ağlamaya matuf 
bir mecburiyetten doğmuştur. 

1953 yılında kadroya dâhil bulunan memur ve hizmetlilerin bir aylık maaşlarının tediye miktarı 
124 735 liradan ibaret olmasına binaen tevziatta ifa olunan hizmetlerin mahiyet ve deruhde olunan 
külfet ve mesuliyetlerin derece ve ehemmiyetleri nazarı dikkate almmak suretiyle hakkaniyetin 
tesisini temin edebilmek em eliyle bâzılarına hiç olmazsa yarımdan biraz fazla ikramiye verebilmek 
için 211 nci bölümün 20 nci maddesine 25 000 lira fazla ödenek konmuştur. 

Bilhassa bütçe çalışmaları esnasında artan Meclis faaliyetinin gerektirdiği sürat ve diğer me
sai lerden mütevvellit işlerin de bu arada teehhürsüz olarak hüsnü cereyanını ve zabıtların en 

kısa bir zamanda hazırlanarak tevziini temin için Basımevinin geçen senedeki mesai saatleri dışın
daki çalışmaları göz önünde tutularak tahakkuk edecek haklarına karşı ödenecek miktarın 7 000 
liranın üstüne çıktığı anlaşılmasından 211 nci bölümün 30 ncu maddesine 1 500 lira ilâve olun
muştur. 

301 nci bölümün 11 nci Meclis kırtasiyesi maddesine konan ödeneğin bir sene içinde ihtiyaca 
kâfi gelemediği anlaşıldığından bu maddeye 1 000 ve koruyucu asker müfrezesi için yeniden yaptı
rılan hela, çamaşırhane, mutfak ve bulaşakhaneden dolayı 41 nci öteberi giderler maddesine 1 000 
ve ihtiyacı karşılamadığı cihetle münakale yapılmak suretiyle teminine zaruret hâsıl olan şehir suyu 
giderleri için de 42 nci maddeye 2 900 ve aynı sebeplerden doğma mecburiyetten naşi de 51 nci 
Meclis aydınlatma ve havalandırma maddesine 1 000 ve 61 nci Meclis ısıtma ve yakacak madde
sine 2 000 ve 90 ncı cenaze töreni giderleri tertibine de 1 500 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Tahakkuk eden ihtiyaç sebebiyle muhtelif yerlere yeniden konan telefonların tahakkuk ede
cek masraflarını karşılamak maksadiyle 304 ncü bölümün 21 nci Meclis telefon giderleri madde
sine 2 560 lira ilâve edilmiştir. 

306 ncı bölümün 11 nci Meclis hizmetlileri ve kolluk memurlariyle P. T. T. memurlarının bir 
kısmına verilecek giyecek giderleri tertibine konan 7 000 lira fazlalık müfredat listesinde belir
tildiği üzere 1953 yılı için kadroya ilâve olanlarla geçen seneye nazaran fiyat artışlarının ve po
lislere yeni Kıyafet Talimatnamesine göre verilecek giyim eşyasının karşılığı olduğu gibi 12 nci 
Millî Saraylar hizmetlileri giyecekleri maddesine ilâve olunan 5 000 fira da fiyat farkları ile ye
niden kadroya alman hizmetlilere verilecek giyecekleri içindir. 

307 nci bölümün 13 ncü koruyucu asker müfrezesi sürekli görev yolluğu maddesine ilâve olu
nan 500 lira bu yıl içinde yüzbaşılığa terfi etmek suretiyle bölükten ayrılacak iki kıdemli üsteğ
menin zatî ve ailelerinin yollukları karşılığı olduğu gibi 21 nci Meclis memurları geçici görev yol
luğu maddesine ilâve olunan 1 000 ve 22 nci Millî Saraylar memurları geçici görev yolluğuna faz
la konan 1 000 lira geçen sene bütçeye konan ödeneğin kâfi gelmemesi hususunun göz önünde tu-
tulmasmdandır, 

308 nci bölümün 11 nci Meclis memurları tedavi giderleri maddesindeki 1 000 lira fazlalık 1952 
yılı Bütçesine konan ödeneğin kifayet etmediği anlaşılmasmdandır. 

403 ncü bölümün yeniden açılan 20 nci maddesine 1953 yılı içinde Büyük Millet Meclisinin 
davetlisi olarak memlekete gelecek yabancı misafirlerin ağırlama masraflarının karşılığı olarak 
75 000 lira ödenek konmuştur. 
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404 ncü bölümün 10,ncu koruyucu asker müfrezesi tayma,tı maddesindeki 31 165 lira fazla

lık geçen seneye nazaran Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edilmiş fiyatların farklariyle hademe 
kadrosundaki ilâvelerden ve 20 nci giyecek maddesindeki fazla 30 070 lira da hem artan fiyatla
rın farkı ile hem de 'bu sene erlerin bir kısmına verilecek paltolar bedelinden husule gelmiştir. 

453 ncü bölümün yeniden açılan 12 nci Milletlerarası Turizm Birliğine katılma payı maddesine 
2 500 liralık bir ödenek ilâve olunduğu gibi 1953 yılı içinde hem yabancı memleketlerde artacak 
toplantıların ve hem de başkaca vukubulacak davetlere iştirak edeceklerin masraflarını karşılamak 
için 21 nci Meclis namına kongre, konferans, komisyon milletlerarası birliklere, tören ve davet
lere iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri maddesine 75 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Yatırımlar 

701 nci bölümün 10 ncu Meclis binası onarımı maddesindeki 5 000 liva fazlalık 1953 yılında bi
nanın muhtelif kısımlarında yapılması mecburi olan boya, badana ve kiremit aktarmasiyle sair 
onarımların karşılığına ait olduğu gibi 30 ncu koruyucu asker müfrezesi binası maddesindeki 
3 000 lira fazlalık da binaların yağlı boya, badana ile eskimiş kapı ve pencerelerin ve beton ze
minin ve silâhlıkların onarımı içindir. 

Miadını çoktan doldurmuş ve. bu sebeple daimî bir tamire ihtiyaç göstermesinden masraf 
mevzuu d a n eskimiş binek otomobilinin yerine bir yenisinin ve Meclis hizmetlerinin temini mak-
sadiyle de bir hizmet arabasının ve evrak tevzi işlerinde kullanılan eski motosikletin yerine de 
bir yenisinin alınmasına Başkanlık Divanınca karar verilmiş olmasından 751 nci bölüme 33 850 
lira ödenek konulmuştur. 

Ancak kanuni sebepler ve idari zaruretlerden doğduğu yukarda arz ve izah olunan bu faz
lalıkların üstünde bütçeye bir külfet tahmil olunmamasına büyük bir itina gösterilerek hazırla
nan 1953 yılı Bütçe tasarısının yekûnu yatırımlarla birlikte 10 931 872 lira olarak bağlanmıştır. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

Cumhurbaşkanlığı 1958 malî yılı Bütçesi için, 1952 bütçesine nispetle (101 166) lira fazla 
ödenek konmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu artışrn mucip sebepleri aşağıda izah olunmuş
tur. 

1. 201 nci « aylıklar » bölümünün 10 ncu « memurlar aylığı » maddesinde görülen (4 925) 
lira fazlalık, 1953 yılı zarfında terfi edecek olan memurların terfi farklarının karşılanmasından 
mütevellittir. 

2. (D) cetveline dâhil hizmetliler kadrolarının Bakanlar Kurulunca, teshil edilmiş bulunan 
muayyen 'kadrolara ircaı kaibul edilmiş bulunduğundan, Cumhurbaşkanlığı için de bu karar mu
cibince yeni bir kadro cetveli tanzim olunmuştur. fferek hizmetliler ücretlerinin bu kadrolara 
intibak ettirilmeleri, gerekse lüzumlu görülen bir metrdotel ile îki garson için yeniden ihdas edi
len kadrolar dolayısiyle 1953 yılı bütçesinde, 202 nci « ücretler bölümüne » (21 840) lira fazla 
ödenek konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

3. 209 ncu « Emekli Karıdığına yapılacak ödemeler » tertibinde görülen (3 11.1) lira fazla
lık, 1953 yılında, memurlarla hizmetlilerin aylık durumunda husule gelecek değişikliğin bir neti
cesidir. 

4. 301 nci « genel giderler » bölümünün 10 ncu « kırtasiye » maddesine 1952 yılr için mev
zu (2 000) liralık tahsisat, ihtiyaca tekabül etmemiş ve bu yılın yarısında tükenerek aktarma su
retiyle tezyidi cihetine gidilmiştir. Evvelki seneler zarfında da bu maddeden yapılan sarfiyat 
(4 000) lira idi. Bu sebepten, 1953 yılı Bütçesinin merkûr tertibi. (1 000) lira artırılmış ve 
(3 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

5. 1952 yılı Bütçesine nispetle, aynı bölümün 20 nci «döşeme» maddesine (6 000) ve 30 ncu 
«demirbaş» maddesine de (5 000) lira olmak üzere, her iki tertip için (11 000) lira fazla ödenek 
konulması mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu zaruret, Cumhurbaşkanlığı köşkü ile müştemilâtında-
ki mefruşat ve demirbaş eşyanın bir hayli zamandan beri kullanılması neticesinde yıpranmış ol
masından ileri gelmektedir. Uzun zamandır yüzleri yenilenmemiş ve tamirleri başarılmıyan eşya
ların miktarı çoğalmış olmasına rağmen, eskiyen eşyanın değiştirilmesi ve tamiri işleri muhtelif 
senelere ayrılarak peyderpey yapılmakta ve tasarruf zihniyetiyle hareket edilerek, 1953 yılında 
mefruşat için yalnız (6 000) liralık bir zammın yapılmasiyle iktifa olunmaktadır. Diğer taraf
tan, demirbaş eşyadan sayılan, Cumhurbaşkanlığı köşkünün sofra, yemek ve mefııısat takımları 
da tam manasiyle ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Ecnebi misafirlerin de bulunduğu ziyafet ve ka
bullerde kullanılmakta olan bu eşyanın her cihetten kusursuz olmaları ve eskiyen, kırılan ve bo
zulanların yerine yenilerinin ikamesi iktiza etmektedir. Demirbaş eşya maddesine konulan 
(5 000) lira fazlasiyle (8 000) liralık ödenekle bu işlerin yürütülmesi mümkün olacaktır. İlişik 
(A) cetvelinin 1952 Ağustos ayının 15 sine kadar olan ödenek durumunu gösteren kısmında görü
leceği veçhile sene ortasında, (5 000) lira olan bu iki madde tutarının (17 500) liraya çıkarıl
ması icabetmiştir. 1951 yılı ödenek durumu da (20 500) liradır. Cumhurbaşkanlığı büro teş-
kilâtiyle camlı köşkün mefruşat ve demirbaş eşyaya mütaallik ihtiyaçları tasarruf bakımından 
nazarı itibara alınmamıştır. 

• 
6. Aynı bölümün 40 nci «Öteberi giderleri» maddesine 1953 yılı için (10 000) liralık bir zam 

yapılmıştır. Bu tertibe ait sarfiyatın aylık vasatisi (2 500) lirayı bulmaktadır. Senelik sarfiyat 
miktarı (30 000) lira tutacağından, 1952 Bütçesinin (20 000) liralık tahsisatı bu miktara çıka
rılmıştır. 

7. Yine aynı bölümün 50 nci «aydınlatma» maddesinden yapılan harcamaların aylık vasatisi 
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(2 000) lira tutmaktadır. Bu miktara camlı köşkle, bahçe tenviratının ve aydınlatma tesisat ve 
malzemesinin istilzam etti&i masraflar dâhil değildir. Bu hususlar nazarı itibara alınmak suretiyle 
1953 Bütçesinin aynı maddesi (5 000) lira fazlasiyle (25 000) lira olarak teklif olunmuştur. 

8. 304 ncü «haberleşme» bölümünden bu yıl Ağustos ayı sonuna kadar yapılan sarfiyat 
(17 000) lirayı bulmuştur. 1952 yılı Bütçesindeki tahsisat ise, (18 000) liradan ibarettir. Âzami 
tasarrufla hareket edildiği takdirde, aylık sarfiyat vasatisi (2 400) liradan aşağıya düşmemektedir. 
Bu itibarla, mezkûr tertibin (28 000) lira olarak tesbiti zaruri görülmüştür. 

9. 306 ncı «giyecekler» bölümüne yeni bütçe için (9 000) lira bir zam konulmuştur, önümüz
deki yıl, 75 kişiyi bulan hizmetlilere elbiseden başka birer tane palto yaptırılacaktır. Cumhurbaşkan
lığı köşkü dahilindeki müstahdemlerin ziyafet ve kabullerde giyecekleri frak ve livreler de yirmi yıl
dan beri kullanılmakta olduklarından eskimişlerdir. Yeniden (20) frakla (5) simokin (gömlek, kravat, 
ayakkabı, çorap, eldiven dâhil) diktirilecektir. Derpiş edilen fazlalık bunlardan ileri gelmektedir. 

10. 307 nci «yolluklar» bölümünün 20 nci «geçici görev yolluğu» maddesine de yeni bütçe için 
(4 941) liralık bir zam teklif edilmektedir. 1952 yılı Bütçesi tahsisatı olan (14 999) lira Eylül ayı 
içinde bjtmiştir. Halen bu tertipten, tahakkuk etmiş ve henüz ödenmemiş (5 000) liralık bir istih
kak mevcuttur. Bu durum göz önünde tutularak 1953 yılı için (4 941) liralık bir fazlalığın bütçeye 
konulması uygun görülmüştür. 

11. 402 nci «su ve bahçe giderleriyle işçi ücretleri» bölümü 1953 Bütçesinde (20 000) lira 
fazlasiyle (65 000) lira olarak teklif edilmektedir. 

1951 yılında bu bölümden yapılan harcamalar (57 986) lira tutmaktadır. Bu miktarın 
(28 764) lirası köşk ve müştemilâtı ile, bahçelerde istihlâk edilen suyun bedelidir. (4 424) lirası 
bahçe masrafları ve (24 698) lirası da işçi gündeliğidir. 

Köşk arazisi dâhilinde bulunan orman ağaçlarına, Orman Umum Müdürlüğünce bakılmakta 
ve bakım masrafları mezkûr Umum Müdürlükçe deruhde edilmektedir. 1953 malî yılından itiba
ren bu hizmetler dairemize devredilecek ve Orman Umum Müdürlüğünün alâkası kesilecektir. 
Yılda takriben (10 000) lira tutacağı hesap edilmiş bulunan bakım masrafları bütçemizden kar
şılanacaktır. Camlı Köşk Devlet misafir köşkü olarak kullanıldığından, bahçesinin tanzimi ve 
devamlı bakım işleri de bu masraflar meyanmda mütalâa edilmektedir. 
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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1. 201 nci bölümün 10 ncu aylıklar maddesine 1 971 900 lira ödenek teklif olunmuştur. Bunun: 

1 356 900 lirası Sayıştay fiilî teşkilât kadrosn karşılığıdır. 
480 600 lirası Sayıştay teşkilâtında yapılan değişiklikle! hakkında Bütçe Komisyonunda mevcut 

tasarı dolayısiyle ilâve edilmiştir. 
134 400 lirası da üst derece maaş farklarına taallûk eylemektedir. 

1 971 900 Toplam 

2. Aynı bölümün 20 nci açık aylığı maddesine halen açıkta kimse bulunmadığından 1 lira konul
muştur. 

3. 202 nci hizmetliler ücreti bölümüne 1952 yılı Bütçesine nazaran 73 500 lira fazlasiyle konul
muş olan 134 100 liralık ödenek bütçeye bağlı D cetveli muhteviyatı karşılığı olup fazlalık sebepleri 
aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

A) ücretlerde umumiyetle muayyen bir derece tesbit edilmiş olması sebebiyle dairemize tevdi 
edilen, cetvele göre Sayıştay ücret kadroları da intibak ettirilmiştir. Farkın büyük bir kısmı bundan 
neşet, eylemektedir. Kısmen de bâzı ücretlere cüzi zamlar yapılmıştıv. 

B) 1952 yılı Bütçesine ait D cetvelindeki 14 aded doksan ve 4 aded seksen liralıkı odacılıklarla 
bir aded doksan liralık kapıcı yardımcısı kadrosu kaldırılmış ve bunların yerine geçen seneki 7 aded 
yüz liralık odacı kadrosuna 29 aded yüz liralık odacı kadrosu ilâvesiyle yüz lira aylık ücretli oda
cılık kadrosunun 36 ya çıkarılmasından da bir kısım fark hâsıl olmuştur. 

O) Sayıştaym kanunen kendisine tahmil edilen, inlerin zamanında ve kanunun istediği şekilde 
yapılmasını teminen Teşkilât Kanunumuza muvazi olarak bir kısım ücretli kadrolar ilâvesine zaruret 
hâsıl olmuştur. Bu münasebetle 15 aded daktilo, 6 aded tasnifçi ve 2 aded ciltçi ve ciltçi muavini 
ve 1 aded marangoz ustası kadrosu ilâve edilmiştir. 

4. Bu yıl bütçesine ilâve edilen 203 ncü merkez geçici hizmetliler ücreti bölümüne konulan 
11 000 liralık ödenek; şimdiye kadar kurs giderleri bölümünden ödenmekte olan ders ücretleri ile 
kurs idare memuru ücretinin bu tertipte gösterilmesi uygun görülmüş ve kursta da vazifeli 7 öğret
menin beherine ayda 150 lirayı geçmemek üzere 3888 sayılı Kanun gereğince saat hesabiyle verilecek 
ders ücreti ve idare memuruna ayda (50) lira üzerinden 10 ay müddetle verilecek ücret karşılığıdır. 

5. 206 nci bölümün 10 ncu çocuk zammı maddesine konulan 47 040 liralık ödenek 1952 yılında
ki memur kadrosunda memur adedi 327 olup buna nazaran çocuk adedi 320 dir. Yeni kadroda ise 
memur adedi 401 olarak tesbit edilmiş bulunduğuna göre yapılan nispet neticesinde çocuk adedi 392 
olarak tahmin edilmiş ve ona göre hesap edilerek 5 040 lira ilâve edilmiştir. 

6. 206 nci bölümün 20 nci doğum yardımı maddesine geçen seneye nazaran 1 000 lira fazlasiyle 
4 000 lira ve aynj bölümün 30 ncu ölüm yardımı maddesine de 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira öde
nek konulmuştur. 

7. 207 nci yabancı dil para mükâfatı bölümüne lüzumunda aktarma suretiyle ödenek temini 
maksadiyle 1 lira konulmuştur. 

8. 209 ncu (5434 sayılı Kanunun D ve J fıkralariyle 39 ncu maddesi mucibince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı) bölümüne konulan 115 830 liralık öde
nek memur ve hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 5,5 ğu üzerinden hesap edilmiştir. 

9. 210 ncu temsil ödeneği bölümüne konulan 3*000 lira ödenek hususi kanun mucibince Sayış-
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tay «Birinci Başkanına ayda 250 lira dlarak verilmesi gereken temsil ödeneğinin bir senelik tuta
rıdır. 

10. 301 nci bölümün : 

A) 10 ncu kırtasiye maddesine âzami tasarrufla yapılan hesaba istinaden bu tertibe 6 000 
lira fazlasiyle 20 000 lira ödenek konulmuştur. 

B) Aynı bölümün 20 nci döşeme maddesine; da irenin 25 seneden beri kullanılmakta olan m»-
sai odalarındaki güneşe mâruz ve pancursuz pencerelerindeki perdelerin tamamen yıpranmış ve 
erimiş bulunması hasebiyle bunların yenilenmesi ve aynı zamanda halihazır piyasa fiyatlarına na
zaran maddi kıymetleri çok yüksek bulunan ve ihtiyar edilecek cüzi masraflarla yeni bir hale 
ifrağı mümkün görülen koltuk ve sandalya ve sairenin döşemelerinin tamiri masrafı karşılığı 
olarak 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

C) 301 nci bolümün 30 ncu demirbaş maddesine konulmuş olan 90 235 liralîk ödenek esasen 
hakiki ihtiyaçtan çok dun bulunmakla beraber sırf bütçe yekûnunu daha ziyade kabartmamak ve 
âzami tasarruf göz önünde tutulmak suretiyle 90 235 ılira ödenek konulmuş ve bu ödenekle Türki
ye Büyük Millet Meclisi adına ifa ile mükellef Sayıştayın binlerce muhasip hesaplarını ve bu 
meyanda muazzam inşaat ve taahhüdat evrak ve cetvellerini tetkik ve kesinhesap cetvellerini tan
zim ve ihzar için lüzumu olan hesap, yazı ve cetvel makinalarmı satın almak ve Sayıştayın kuru
luşundan beri tecdidine imkân bulunamıyan ve tamir edile edile artık dağılacak ye kullanılamaya
cak bir hale gelen çalışma araçlarından yazı masaları, sandalya ve dosya dolaplarının bir kısmını 
olsun yenilemek ve tamiri kabil olanların tamirini temin etmek üzere konulmuştur. 

D) Aynı bölümün 40 nci öteberi maddesindeki 15 000 liralık ödenek dairenin şehir suyu, 
içme suyu, gazete bedelleriyle evrakın mahzenden mahzene nakil ve istifi için amele ve kamyon 
nakliye masrafiyle Sayıştay dairelerince ısdar olunan ilâmların ve sairenin gazetelerde neşrettiri
len resmî ilân bedelleri ve pasif korunma ve diğer müteferrik masraflar karşılığı olarak konul
muştur. 

E) Yine 301 nci bülümün 50 nci aydmltma maddesindeki ödeneğin 6 400 lirası dairenin ıelek
trik cereyan sarfiyat bedeli ve 8 800 lira da 22 sene evvel yaptırılmış olan bina elektrik tesis*/tına 
ait kablo borularının (Ankastra) olmasji dolayısiyle müruruzamanla kurumuş ve çürümüş bulunma
sı ve bu yüzden zuhuru her an muhtemel yangın tehlikesini önlemek maksadiyle gerek kablo VÎ ge
rek boruların çürüyen kısımlarının kısım kısım değiştirilmesi karşılığı olarak 12 500 lira ödenek 
konulmuştur. 

F) 301 nci bölümün 60 nci ısıtma giderleri maddesine konulan 17 021 liralık ödenekten 13 606 
lirası dairemiz kalorifer ocakları için İşletmeler Bakanlığının 22 Şubat 1952 tarihli ve 14S0/30 
sayılı tezkeresiyle tahsis kılınmış olan 51,60 ton kok, 129 ton maden ve 77,400 ton linyit omak 
üzere ceman 258 ton kömür bedeli ve 1 125 lirası kalorifer ocaklarında yakılmakta olan 15 ton 
odun bedeli ve 258 ton kömürün beher tonu 6 liradan olmak üzere 1 548 liralık tahmil, nakil, tah
liye ve istif ücreti olarak ve 742 lirası da halen Büyük Millet Meclisi bahçesindeki evrak ma ızeni 
ile yeniden kiralanacak mahzende çalıştırılacak memurların jisınması için kurulacak soba, odı.n ve 
kömür bedeli olarak hesap edilmiştir. 

(T) 301 nci bölümün 70 nci düşünülmiyen giderler maddesine her yıl olduğu gibi hayır îemi-
yetlerine yapılacak yardımlarla bütçenin hazırlanması sırasında düşünülmiyen giderler kaıjşıUğı 
olarak 1 000 lira ödenek konulmuştur. 

11. 303 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümüne; dairenin 1953 yılı ihtiyacı âzami bir tasarruf
la hesap ve tesbit edilmiş ve müfredatı bağlı listede gösterilmiştir. Bu listeye nazaran senelik 
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defter, formül ve evrakın ve bunlardan ciltlenmesi gereken kanun ve mecmuaların cilt, basla, ve 
kâğıt bedelleri tutarı âzami tasarrufla ve bir kısım matbuayı gelecek seneye bırakmak suretiyle 
62 609 lira ödenek konulmuştur. 

12. 304 ncü bölümün 10 ncu posta ve telgraf ücreti bölümüne; merkezce yapılmakta olan mu
habere ve evrak dosyalarının nakil ve taşıt masraflarına ilâveten yeni teşkilât kanununun tat
biki dolayısiyle taşrada vazife görecek murakabe heyetinin muhabere masraflariyle hesap ve sair 
evrakın merkeze nakil ve taşıma ücretleri göz önünde tutulmak suretiyle asgari miktar üzerin
den hesaplanarak 12 500 lira ödenek konulmuştur. 

13. 304 ncü bölümün 12 nci telefon giderleri maddesine 22 seneden beri kullanılmakta bulu
nan ve tamir kabul; etmiyecek bir hale gelen ve yedek parçaları bulunmıyan bugünkü altmışlık 
santral makinasmın yerine bir aded yeni ve yüzlük santral vaz'ı suretiyle bütün servislerin az 
bir masraf sarfiyle diğer devair ve muhasebelerle muhabereyi temin etmeleri ve fuzuli yazışmala
ra yer verilmemesi ve muamelâtta sürat ve kolaylığın temini bakımından 31 000 liralık bir keşfe 
rağmen şimdilik daha az numaralı bir santral vaz'ı düşünülerek ve 5 000 lirası telefon mükâleme 
ve abone ve 20 000 lirası da santral bedeli olarak ceman 25 000 lira ödenek konulmuştur. 

14. 305 nci kira bedeli bölümüne; mahzenlerimizde yer kalmaması yüzünden kanunen Sayış
tay'da muhafazası gerekli masraf evrakının vaz'ı ve muhafazasını temin maksadiyle kiralanacak bir 
mahzen binası için kira bedeli olarak 15 000 lira ödenek konulmuştur. 

15. 306 nci giyecekler bölümüne; 1953 yılı Bütçesine bağlı D cetvelindeki hizmetli adedi 81 
olarak tesbit edilmiş olup bunlara yaptırılacak elbise, palto, kasket, iskarpin bedelleriyle ağır ve 
tozlu işlerde çalıştırılan memur, odacı, hamal ve işçilerin elbiselerinin vikayesi için iş elbisesi ve iş 
gömleği ve postal bedelleri karşılığı olarak bilhesap 23 128 lira ödenek konulmuştur. 

16. 307 nci bölümün 10 ncu sürekli görev yolluğu maddesine; kadro yükselmiş olduğundan me
murların sürekli görev yolluk ve gündeliklerini karşılamak üzere 3 000 lira ödenek konulmuştur. 

17. 307 nci bölümün 20 nci geçici görev yolluğu maddesine konulmuş olan 105 000 liralık 
ödenek; istanbul, İzmir ve Diyarbakır'da ihdas olunacak murakabe merkezine tâyin edilecek 22 
murakıp ile ayniyat hesaplarını mahallinde tetkik edecek olan denetçilere verilecek yolluk ve gün 
delikler karşılığıdır. Ve bilhesap konulmuştur. 

18. 308 nci tedavi giderleri bölümüne; 

Halen hasta olup sanatoryumda tedavisi yapılan ve hastalıklarının temadi edeceği anlaşılan me
murlarla diğer memurların tedavi ve ilâç paraları karşılığı olarak 7 000 lira ödenek konulmuştur. 

19. 309 ncu bölümün 10 ncu başkanlık otomobili işletme gideri maddesine konulan 1 563 lira
dan 1 500 lirası geçen yıl olduğu gibi 63 lirası da benzine yapılmış olan cüzi zam karşılığıdır. 

20. Aynı bölümün 20 nci Başkanlık otomobili tamir gideri maddesine; otomobilin döşemeleri
nin ve yaylarının tamiriyle motorun umumi revizyonu yapılmak ve icabında yedek parça alınabil
mek maksadiyle 2 000 lira ödenek konulmuştur. 

21. 403 ncü temsil gideri bölümüne; yerli ve yabancı misafirleri ağırlamak ve bunlara sigara ve 
meşrubat ikram masrafı karşılığı olarak 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

22. Sayıştayın faaliyetine konu teşkil eden hesap tetkikatı yüksek mektep mezunu olan genç
ler için pek de cazip gelmediğinden kaliteli arkadaşların kadroya alınarak Sayıştayı keyfiyet iti
bariyle de yükseltmeye ihtiyaç olduğuna şüphe edilemez. 

450 nci (Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar) bölümü
ne; Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilmiş olduğu veçhile beherine ayda 100 lira burs veril
mek üzere Sayıştay hesabına Siyasal Bilgiler ve ve iktisat fSakültelesriyle Yüksek iktisat ve Ticar 
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ret Okulunda okutulacak 10 Öğrencinin bun ve sair masrafları karşılığı olarak 12 000 Ura öde
nek konulmuştur. 

23. Büyük Millet Meclisi adına milyarları bulan sarfiyatı 'kontrol edecek bir heyetin dünya 
gidişini ve murakabede kabul edilen en ileri sistemleri tatkik etmesi ve bu hususta çıkan kitap
ları alması ve dergilere abone olması zarureti derkârdır. Bu itibarla 451 nci bölümün 10 ncu 
kitap ve dergi satınalma ve abone karşılığı maddesine Sayıştayca lüzum görülecek meslekî, ilmî 
kitap dergi vesair yayınların satınalma ve abone karşılığı olmak üzere 5 000 lira ödenek konul
muştur. 

24. Geçen seneden beri çıkmıyan Sayıştay Dergisini çıkartmak ve gerek Umumi Heyetin ve 
gerekse Temyiz Genel Kurulunun kararlarından kanunlar tasnifine göre kısa fihristler neşrederek 
alâkalr muhasip ve tahakkuk memurlarını zimmettar edecek yanlış muamelelerden ve tediye
lerden vikaye etmek zarureti aşikârdır. Bu itibarla 451 nci bölümün 30 ncu (Sayıştay kararlar 
dergisi kâğıt, baskı, ve yayın giderleri ve başka her türlü haklar) maddesine 'konulmuş olan 
15 000 lira 2 seneden beri neşredilmemiş bulunan Sayıştay dergilerinin kâğıt, baskı vesair masraf-
lariyle Sayıştay için faydalı görülecek her türlü meslekî ve ilmî eserlerin telif ve tercüme ve sa
tınalma karşılığı olarak konulmuştur. 

25. 476 nci kurs giderleri bölümüne 1952 yılı Bütçesine nazaran fazla görülen ödenek artışı ye
niden tedvin olunan Vergi kanunlariyle diğer malî kanunlar dolayısiyle halen mevcut meslek kur
sunun yeni baştan organize edilmesi kararlaştırılarak bir plân vücuda getirilmiş olmasından ileri 
gelmiştir. Kursta okutulacak 7 grup dersin beherine bir defaya ve yalnız bir seneye mahsus olmak 
üzere asgari 500 lira olarak verilecek olan telif hakkı ile kursun kâğıt, kalem, tabı ve imtihan mas-
raflariyle sair müteferrik giderleri bu bölümden ödeneceği cihetle bu bölüm 1952 yılı Bütçesine 
nazaran 4 000 lira fazlasiyle 7 500 lira ödenek konulmuştur. 

26. 501 Ve 502 nci geçen yıl ve eski yıllar borçları bölümlerine lüzumunda aktarma yoliyle öde
nek temini maksadiyle birer lira ödenek konulmuştur. 

27. Daimim halen karşılıkmy borcu olmadığından 503 ncfi borçlar bölümüne ödenek konulma
mıştır. 

YaünmJâlr: 

28. 701 nci onarmva bölümüne; Bayındırlık Bakanlığının bir sureti ilişik 23 Ekim 1952 tarihli 
v» 98-14/23496 sayılı tezkeresinin tetkikından da anlaşılacağı üzere yapılan keşif ve tetkikat neti
cesinde : 

1. Yaptırılması düşünülen mahzen binasının tahminen 70 000 liraya (bilâhara bu miktar ha
kiki keşifle 47 bin küsur liraya çıkacağı anlaşılmıştır.) 

2. Kalorifer ocaklarının ve tesisatının âni olarak 'göstereceği arızaların izalesi için 5 000 lira, 

3. Sayıştay binasında yapılacak muhtelif onarım işleri için de 25 000 lira olmak üzere ceman 
(100 000) yüz bin lira konulması gerektiği halde ehemmi mühimme tercih suretiyle en lüzumlu ona
rımlar yapılmak ve diğerleri gelecek seneye bırakılmak üzere bu yıl bütçesinin yatırımlar kısmının 
701 nci bölümüne 55 219 lira ödenek 'konulmuştur. 
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BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık Bütçesi 1952 yılma nazaran 4.13 .'535 lira fazlasiyle 3 164 000 lira olarak tesbit edil
miştir. Fazla teklif olunan miktarın bölümlere sureti tevzii aşağıda izah edilmiştir. 

B. M. 

201 10 Memurlar aylığı 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bulunduğu kadroda bir ve iki üst derece 
alacakların farkları olarak konmuştu,'. 

202 Hizmetliler ücreti 
Yeni binaya nakil dolayısiyle genişliyen hizmet ihtiyacını karşılamak üzere altı kadro 
ilâve edilmiş ve kadroların bâzılarına intibak zaruretiyle yapılan zamlarla birlikte 
geçen yıla nazaran 7 920 lira fazla teklif edilmiştir. 

209 Emekli keseneği 
Aylık ve ücret bölümlerine konan ödeneğin giriş ve terfi farklarını karşılamak üzere 
% 5,5 nispetinde hesaplanarak tesbit edilmiş ve kanuni zaruretle artırılmıştır. 

301 21 Döşeme 
Başbakanlığın yeni binaya nakledilmesi dolayısiyle hâsıl olan döşeme ihtiyacını kar
şılamak üzere geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

22 Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme 
5399 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Millî Savunma Yüksek Kurulu Genel Sekreter
liğinin teşekkülü sırasında zaruri tesis masrafları bütçeye konmamış olduğundan ihtiyaç 
görülen eşya kısmen Millî Savunma Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarından emanet 
suretiyle alınmış bulunmaktadır. Lüzumlu eşyaların yeniden satın alınmıyarak kullanıl
makta bulunanların takdir olunan kıymet üzerinden satın alınması uygun görülmüş olup 
Muhasebei Umumiye Kanununun 53 ncü maddesine tevfikan mahsup muamelesinin ya
pılabilmesini teminen 21 838 lira ve Genel Sekreterliğin diğer ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere 3 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

31 Demirbaş 
Başbakanlığın yeni binaya nakli dolayısiyle hâsıl olan demirbaş ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla konmuştur. 

41 Öteberi giderleri 
Naklolunan yeni binanın daha geniş olması dolayısiyle daha çok temizlik malzemesine 
ihtiyaç göstermekte bulunmuş ve bu zaruretle 1 300 lira artırılmıştır. 

304 21 Telefon giderleri 
Mevcut ödenek konuşma bedellerinin ödenmesine kâfi gelmemekte olduğundan bu zaru
retle artırılmıştır. 

22 Millî Savunma Yüksek Kurulu telefon giderleri 
Millî Savunma Yüksek Kurulunun görevi ieabiyle artan telefon konuşmaları ile iki 
büro başkanına da birer telefon alınması lâzımgeldiğinden bunların tesis ve işletme 
masraflarını da karşılamak üzere 3 000 lira fazla konumuştur. 

306 11 Giyecekler : 
Kadroya ilâve olunanlarla birlikte mevcut hademelere bu yıl palto verileceğinden bu 
zaruretle artırılmıştır. 
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12 Millî Savunma Yüksek Kurulu giyecekler : 
Mevcut üç müstahdeme bu yıl palto verileceğinden bu zaruretle artırılmıştır. 

309 12 Başbakanlık otomobilleri onarma giderleri : 
14 Devlet Bakanları otomobilleri : 
22 Basımevi kamyoneti : 

1952 yılı Bütçesine konmuş olan ödenek nakil vasıtalarının tamirlerine yetmemekte ol
duğundan bu zaruretle geçen yıla nazaran 1 000 er lira artırılmıştır. 

401 20 Ham ve işlenmiş maddeler bedeli : 
Basılmakta olan düsturlara ait Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünden satmalman kâğı
dın bedeli 34 lira 40 kuruş iken 38 liraya çıkarılmış olmasından mütevellit farkla 
düsturlardan çok talep edilen 1 - 4 ve 6 neı ciltlerinin yeniden ikişer bin nüsha bas
tırılması için ihtiyaç görülen kâğıt bedelini karşılamak maksadiyle 11 580 lira fazla 
konmuştur. 

406 örtülü ödenek : 
Geçen yıla nazaran 250 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalı nacak taşıtlar : 
Başbakanlık ve Devlet bakanları makam otomobilleri altı yıldan beri kullanılmakta ol
duklarından çok eskimiş ve yıpranmışlardır. Bunların yerine alınacak üç otomobil ile 
kullamlmıyacak hale gelmiş bulunan bir motosikletin satmalmmasını teminen Maliye 
Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üzere 63 500 lira teklif edilmiştir. 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

Danıştay Başkanlığı 1953 yılı Büçesi 1952 yılma nazaran 71 435 lira fazlasiyle 1 040 676 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Fazla ödeneğin bölüm ve maddelere sureti tevzi ve mucip sebepleri aşağıda 

gösterilmiştir 

B. M. 

201 10 Memurlar aylığı 
Gteçen yıla nazaran fazlalığı teşkil eden 40 250 lira 4598 sayılı Kanun ieabiyle veril
mekte olan üst derece farklariyle tazminat karşılığı olarak konmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti 
Hizmetliler ücretinin intibaktan ve bir kısım ücretlilere yapılan zamlar neticesi ola
rak 3 900 lira fazla konmuştur. 

206 10 Çocuk zammı 
Halen mevcut çocuk adedine ve 1953 yılında vukubulacak doğumlar da nazara alına
rak senelik ihtiyaç 1 660 lira fazlasiyle 19 000 lira tahmin edilmiştir. 
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fi. M. 

209 5434 sayılı Kanunun 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
Aylık ve ücret bölümlerine konan ödenek giriş ve terfi farkların,! karşılamak üzere 
% 5,5 nispetinde hesap edilerek tasbit edilmiş ve bu kanuni zaruretle fazla teklif 
edilmiştir. 

301 40 öteberi giderleri 
Daire hizmetlerinin yapılabilmesi için mevcut ödeneğin yetmiyeceği anlaşılmış oldu
ğundan bu zaruretle 600 lira artırılmıştır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
Mevcut ödenek kifayet etmediğinden 1 200 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

306 Giyecekler 
Mevcut 19 müstahdemin giyecek ihtiyaçlarını karşılamak ve yedi müstahdeme de 
palto verileceğinden 800 lira artırılması zaruri bulunmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri 
Mevcut ödenek kâfi gelmemekte olduğundan bu zaruretle 606 lira fazla teklif edil
miştir. 

451 20 Başka her çeşit giderler 
Üç ayda bir intişar etmekte olan Danıştay Kararlar Dergisinin zamanında tabı ve neş
ri temin edilmek üzere ödeneğin artırılması zaruri görülmüştür. 
3827 sayılı Kanun gereğince alınacak otomobil 
Kullanılmıyacak kadar eskimiş ve yıpranmış olan Başkanlık otomobilinin yerine ye
nisinin alınabilmesi için Maliye Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üzere 15 000 lira 
teklif edilmiştir. 

BASIN-YAYIN VE TURÎZM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 1953 yılı Bütçesi yatırımlar dâhil 9 478 895 lira 
olarak tedbit edilmiştir. 1952 yılı Büftçesine nazaran tasarruf edilmesi müm'kün görülen 92 548 
lira düşülmüş ve ihtiyaç görülen bölümlere 4 280 428 lira eklenmiştir. Bölüm ve maddelerin 

hangilerine zam ve hangilerinden tenzil edildiği aşağıda gösterilmiştir. 

B. M. 

201 11 Merkez memurları aylığı 
Genel Müdürlük dairelerinden bilhassa Turizm ve Radyo daireleri işlerinin günden 
güne artıp • inkişaf etmekte olması bu dairelerin yeni kadrolarla takviyesini zaruri 
kıldığından L cetvelinde mevkuf bulunan kadrolardan aşağıda müfredatı gösterilen
ler fiilî kadroya alınmıştır. Geçen yıla nazaran aradaki 22 500 lira fazlalık bundan 
mütevellittir. 
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Sayı Aylık Görevin çeşidi Tutarı 

2 80 Mütercim (birisi İngilizce veya 
Fransızca bilir) 1 100 

1 70 Mütercim 475 
.1 40 Memur 300 

T 875 X 12 = 22 500 

B. M. 

12 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 
Paris'te yeniden açılan Basın Ataşeliği için L cetvelinden bir basm ataşesi kadrosunun 
çıkarılmasına lüzum hâsıl olduğundan geçen yıla nazaran tahsisatı 20 160 lira fazla 
konulmuştur. Sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir : 

Sayı Aylık Görevin çeşidi Tutarı Emsali Emsaliyle tutarı 

1 60 Basm ataşesi 400 4,20 1 680 X 12 = 20 160 

B. (M. 

21 Merkez memurları açık aylığı 
Açıkta bulunan memurlardan bir kısmı başka dairelerde iş bulduklarından geçen yıla 
nazaran ödeneği 4 038 lira noksan konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 
Tanıtma dairesine bağlı fotoğraf ve filim servisindeki işlerin hacminin gittikçe çoğalması 
dolayısiyle mevcut filim operatörleri ve fotoğrafçılar hizmetin lâyıkıyle ifasına kâfi 
gelmediğinden bu servis için bâzı yeni kadroların alıması gerekmiştir. Bundan başka, 
turistik müesseselerin kontrolünü temin maksadiyle Turizm Dairesi için birkaç kadronun 
ilâvesine zaruret görülmüş bulunduğundan bu kadroların karşılığı ile intibakı yapılan bir 
kısım hizmetlilerin injtibak farkı olarak cem'an 49 140 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12 tiler ve yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti 
istanbul ve İzmir'de açılması düşünülen Turizm büroları için (D) cetveli kadrosuna 
İngilizce bilen tercüman - rehber ve daktilo; kadrosu olmıyan tzmir Radyosuna 14 
aded hizmetli kadrosu, daktilosu ve hademesi bulunmıyan basm ataşeliklerine bir 
mahallî daktilo ile 3 odacı kadrosu; yeniden kurulacak radyo istasyonları için tek
nisiyen yetiştirmek maksadiyle Ankara Radyosu Teknik Servis kısmına bâzı teknisiyen 
kadroları ile İstanbul ve Ankara radyolarının takviyesi gayesiyle bir kısım kadrolar 
ilâve edilmiştir. Geçen yıla nazaran fazla olarak konulmuş bulunan 167 040 liralık 
ödenek bu yeni kadrolar ile intibakları yapılan bir kısım hizmetlilerin intibak farkı 
karşılığıdır. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi geeğince ödenecek para 
mükâfatı 
Buna mukabil Ankara ve İstanbul radyoları (D) cetvelinden üç kadro çıkarılmıştır. 
Teşkilâtımız mensuplarından her sene iki üç kişi yabancı dil imtihanına girerek mu
vaffak olmakta bulunduklarından bunlara verilecek para mükâfatı karşılığı olarak 
bu bölüme 3 000 lira konulmuştur. 
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40 öteberi giderleri 
Foto - Pilim servisinin su sarfiyatı şimdiye kadar taallûk ettiği tertipten ödenmekte 
idi. Maliye Bakanlığınca son defa hazırlanan yeni formüle göre bütün su sarfiyatı 
bedellerinin bu bölümden verilmesi icabettiğinden bu servisin su sarfiyatını ve Genel 
Müdürlüğün başka bir binaya nakli takarrür ettiğinden nakil masraflarını karşıla
mak maksadiyle bu maddeye 5 000 lira fazla ödenek konulmasına zaruret hâsıl ol
muştur. 

tiler büro giderleri 
Yeni açılacak Turizm Büroları ve Genel Müdürlüğümüz tarafından işletmeye başla
nılan İzmir Radyosunun masrafları dolayısiyle illerin kırtasiye, döşeme, demirbaş, 
ötelberi giderleri, aydınlatma ve ısıtma maddelerindeki ödenekler kâfi gelmiyeceğin-
den bu bölüme ceman 10 000 lira fazla tahsisat konulmasına mecburiyet görülmüştür. 

Basılı kâğıt ve defterler 
1952 yılı tahsisatının kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından tahsisat 1 000 lira artırılmıştır. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
G-enel Müdürlük tarafından neşredilerek nıemleket içine ve yabancı memleketlere 
gönderilen eserlerin posta ücretleri şimdiye kadar taallûk ettiği tertipten verilmekte 
idi. Maliye Bakanlığınca 1953 yılı için hazırlanan formüle göre bu ücretlerin de ba
dema posta, telgraf masrafları maddesinden verilmesi gerektiğinden bunu karşıla
mak üzere taJhsisatı 6 000 lira artırılmıştır. 

21 Merkez telefon giderleri 
1952 yılı tahsisatının sarfiyatı karşılıyamıyacağı anlaşıldığından 2 000 lira fazla öde
nek konulmasına zaruret görülmüştür. 

22 İller telefon giderleri 
1952 yılı tahsisatı kâfi gelmemiştir. Aynı zamanda İzmir Basın Temsilciliği ve Radyo
sunun ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak ödeneğinin 2 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmesi icabetmiştir. 

Kira bedeli 
İstanbul ve İzmir'de açılması düşünülen Turizm Büroları ile İzmir Radyosunun kira be
delini karşılamak üzere bu bölüme 9 500 lira zam yapılmıştır. 

Giyecekler 
1953 yılında müstahdemlerin giyecek ihtiyacının 14 000 lira ile temini mümkün olacağı 
anlaşıldığından tahsisatı 1 000 lira noksan olarak teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu 
Filim operatörleri ve fotoğrafçıların ve turizm işleriyle ilgili memurların mütemadiyen 
yurdun muhtelif bölgelerini gezmeleri zarureti göz önünde bulunlurularak bu maddenin 
tahsisatı 10 000 lira artırılmıştır. 

40 Yabancı memleketler yolluğu 
Bilhassa radyo, televizyon ve turizm mevzularında yabancı memleketlerde tetkiklerde bu
lunmak ve bir kısım teknisiyenlerin bilgi, ve görgülerini artırmak üzere Amerika ve 
Avrupa'ya gönderil ebil melerini temin maksadiyle bu maddeye 7 000 lira fazla ödenek 
konulmuştur. 

12 İller tedavi giderleri 
Geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden 500 lira fazla teklif edilmiştir. 
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309 22 Merkez taşıtları onarma giderleri 
Genel Müdürlük emrinde kullanılmakta olan servis arabası çok eskimiş bulunduğundan 
mütemadiyen tamir ettirilmesine ihtiyaç görülmektedir. Bu sebeple onarma işleri için 
500 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

310 Basın ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri 
Yeni açılan Paris Basın Ataşeliğinin kira bedeli ile New-York Haberler Bürosunun 
daha iyi bir yerde tutulacak münasip bir binaya nakledilebilmesi için kira bedeline ve 
Paris Basın Ataşeliğinin açılmış olması dolayısiyle artmış olan döşeme ve demirbaş ve 
P. T. T. giderlerini ödiyebilmek üzere bu maddelere ve ataşeler arasındaki muhtemel 
tâyin ve nakiller için bu bölüme ceman 35 580 lira fazla ödenek konulmuştur. 

417 10 Müzik yayınları 
Radyolarda neşriyat saatlerinin uzatılması, Türk Müziği yayınları nispetinin artırıl
ması ve tzmir Radyosu Müzik neşriyatının daha esaslı ve zengin bir programla yapı
labilmesi için 98 000 lira fazla ödeneğe ihtiyaç olduğu tesbit edildiğinden bu miktar 
artırılmıştır. 

20 Söz yayınları 
Kısa dalga ile yabancı dillerden yapılan propaganda neşriyatı masrafı bu maddeden çı
karılarak bölümün sonunda bunun için yeniden bir madde açılmış olduğundan tahsisatı 
56 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

30 Elektrik ve muharrik kuvvet giderleri 
Yayın saatlerinin uzatılması dolayısiyle tahsisatı kâfi gelmiyeceğinden 30 000 lira 
artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

40 İşletme ve başka her çeşit giderler 
Geceleri normal mesai saatleri dışmda muhtelif yabancı dillerden kısa dalga ile yapı
lan propaganda yayınlarında vazife alan ve ücretleri evvelce söz yayınları tertibinden 
verilen mühendis ve teknisiyenlerin ücretlreinin karşılanabilmesi için tahsisatı 20 000 
lira artırılmıştır. - « 

417 50 Kısa dalga propaganda yayınları her türlü giderleri 
100 kilovattık "kısa dalgalı radyo istasyonundan 15 yabancı dilden yapılmakta olan ha
berler neşriyatının masrafları şimdiye kadar (Söz yayınları) tertibinden verilmekte idi. 
B,u işin 1953 yılmda daha esaslı bir şekilde ele alınarak teşkilâtlandırılması ve yayınla
rın sadece haber neşriyatına inhisar etirikniyerek kültür, sanat, musiki bakımından Tür-
kiyeyi yabancılara daha iyi tanıtacak bir programın tatbik edilmesi düşünülmüş ve bu 
neşriyatın diğer (Söz yayınlan) ile karıştırılmamasını teminen ayrı bir madde halinde 
gösterilmesi muvafık görülmüştür. Bu hizmetin lâyikiyle ifası için 73 000 liraya ihti
yaç olduğu tesbit edilmiştir. 

451 10 Satınalma ve abone karşılığı 
Yerli gazete ve yabancı basnınıın mümkün olduğu kadar vaktinde tetkiki zarureti do
layısiyle bunların uçakla getirilmesi ve memleketimizi ilgilendiren neşriyatın takibi bu 
tertipten fazla sarfiyat yapılmasını mucip olduğundan tahsisatı 4 000 lira artırılmıştır. 

20 Başka her çeşit yayın giderleri • 
1953 yılında Türkiye'yi tanıtma mevzuunda neşri derpiş edilen eserlerin masrafları 
292 000 lira olarak hesap edilmiştir. Geçen yıl tahsisatiyle bu işlerin yapılmasına im
kân olmadığından 98 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

30 Foto - Pilim servisi giderleri 
Fotoğraf ve filim servislerinin cihaz, makine, montaj aletleri, negatif, pozitif ve levander 
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filimleri, fotoğraf kâğıdı, ecza ve işletme malzemesinin temini için 200 000 liraya ih
tiyaç bulunduğu tesbit edildiğinden geçen yıla nazaran tahsisatının 50 000 lira artırıl
ması zaruri görülmüştür. 
Propaganda giderleri 
Yabancı basın ve radyolar mensuplariyle muharrir, foto ve filim muhabirlerinin mi
safir edilerek bunlar vasıtasiyle memleketimiz hakkında gazete, mecmua, radyo, filim 
ve fotoğraf yaymlariyle gerekli propagandayı lâyikiyle temin edebilmek ve yabancı 
basında yurdumuz hakkında yazılar neşrettirip radyolarda konferanslar verdirebilmek 
maksadiyle tahsisatı 32 000 lira artırılmıştır. 

Turizm Genel Giderleri 
1953 yılında bastırılacak olan turistik eserler, yabancı gazetelerde yaptırılacak reklâm
lar, radyolarda okunmak üzere muhtelif dillerden hazırlattırılacak olan turistik konuş
ma metinleri ve makalelerin temini, turistik sergiler acıtması için 200 000 liraya ih
tiyaç olduğu tesbit edilmiş olduğundan tahsisatının 115 500 lira artırılması lâzımgel-
rîîmştir; 

Kurum ve derneklere katılma payı 
28 985 lira kâfi geleceği anlaşıldığından 110 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Gerek radyo ve televizyon ve gerekse turizm mevzuunda sık sık toplanmakta olan mil
letlerarası kongre ve konferanslarda memleketimizin lâyikiyle temsil edilebilmesi zaru
reti dölayısiyle bu tertibe 2 800 lira zam yapılmıştır. 

1948 - 1951 yılları borçlan 
Tahakkuk edip de ödenemiyen borçların tediyesi için 2 0ÖÖ liranın kâfi geleceği tes
bit edildiğinden geçen yıla nazaran 2 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret ve giderleri 
Ajansın 1953 yılı ihtiyacı için geçen yıl olduğu gibi 570 000 lira ödenek konulmuştur. 

Yatırımlar 

Radyo istasyonlarında mevcut makine, âlet ve gereçler onarımı : 
Ğfeçen yıl tahsisatının darlığı yüzünden temin edilememiş olan Ankara ve istanbul'
daki Radyo istasyonlarının yedek malzeme ihtiyacının noksansız karşılanabilmesi için 
tahsisatı 157 200 lira artırılmıştır. 
Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı 
Öe'n'el Müdürlük ve Radyoda kullanılan bisikletler çok eskimiş ve yıpranmış bulundu-
duğunidan bunların yerine dört yeni bisikletin satıflalınabılmesi için 800 lira ödenek 
konulmuştur. 

Radyo istasyonları yapımı her türlü giderleri 
İ§58 - füJS4 yıllarında yurdumuzun üç muhtelif yerinde kurulacak olan radyo istas
yonlarının inşaat ve malzeme masrafları karşılığı olarak yeniden açılan bu bölüme 
3 094 710 lira ödenek konulmuştur. 

Yeni yapılar 
tdare makamlarının gÖslterdiği lüzum üzerine İstanbul'daki Ümraniye Verici istasyo
nunun emniyeti bakımından pilon ve obanlarm bulunduğu sahanın geeeleri elektrik
le aydınlatılması, birinci kat pencerelerine demir parmaklık takılması, pencerelerin 
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çift kat yaptırılmasına zaruret hâsü olması ve binanın akan çatılarının tamir ettiri
lebilmesi için 75 OOO liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşıldığından ödeneği 29 400 lira 
noksaniyle teklif edilmiştir. 

20 Alınacak makine, alet ve gereçjhr 
Ankara Radyosu için yurt dışından getirtilmesine lüzum görülen 4 aded limitör ciha
zı ile 3 aded ses kaydedici makine ve bir aded stüdyo kontrol masasının bedeli için 
74 999 lira ödenek ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 
Bayındırlık Bütçesine •. İnşaat karşlığı 
Çakırlar Çiftliğindeki radyo verici istasyonunda çalışan teknisyenler için inşası dü- . 
şünülen lojman binası için 60 000 lira ödeneğin Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine ko
nulması zaruri görülmüştür. 
Maliye Bütçesine : 3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar. 
Ankara 'daki radyo istasyonları ve stüdyosu için 1947 yılında satınalınıp servise ko
nulan Ford marka otobüs ile Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 1946 
yılında satınalınmış olan motosiklet tamir kabul etmiyecek ve hiç bir suretle kullanı-
lamıyacak hale geldiğinden Defterdarlığa teslim edilmek ve yerlerine birer yenisi 
alınabilmek üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine 18 500 lira ödenek konulmasına zaru
ret görülmüştür. 

ISTATISTIK GENEL MÜDÜBLÜÖÜ 

İstatistik Genel Müdürlüğünün Bütçesi, 1952 yılma nazaran (318 123) lira faj^##yle (2 201 402) 
Ura olarak teabit edilmiş ve hareket kaydeden bölümlerdeki fazla ödeneklerin şur«ti tevzii ve ek
siliş sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

B. M. 

201 10 Merkez memurları aylığı 
Teşkilât Kanununa bağlı kadro tutarına 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince 
memurlara verilmekte olan bir ve iki üst derece farklarının ilâvesi suretiyle (22 200) 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

202 Ücretler 
Geçen şeneki kadro aynen teklif edilmiş ve hizjnetliler ücretlerinin yeni esasa göre 
yapılan intibakından 7 200 lira fazla konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
5622 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince sayımların editing, kodifik$syon, tasnif 
ve tabulasyon işlerinin temini ve istatistik elemanı yetiştirmek gayesiyle 11.11.1931 
tarihli Bakanlar Kurulu kararına uyularak açılacak kurslarda istihdam edilecek öğ
retmen ve idarecilerle iki taşıtta çalıştırılacak şoförlere verilecek ücretleri karşıla
mak üzere (13 800) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak getirilecek yabancı uzmanların 
sayıca artmış bulunması dolayısiyle bunlara ve nezdlerindekî tercüman ve sekreterlere 
verilecek ücretler karşılığı olarak gecen yıla nazaran (30 000) lira fazla teklif yapıl
mıştır. 
İstatistik organizasyonu, çalışma istatistikleri, nüfus hareketleri. Millî gelir ve Millî 
muhasebe, iktisadi istatistik kalkınma, zirai tahmin ve sampling konularında çalıştırıl
mak üzere 6 uzman getirilmesi derpiş edilmiştir. Bunların yol paralarile kendi memle
ketlerinden Türkiye'ye geliş, gidiş harcırahları Milletlerarası, teşkilâtı tarafından 
ödenecek ve yalnız Türkiye'de ikametleri esnasında iaşe bedelleri ve Türkiye dahi
lindeki seyahat masrafları diğer çeşitli Türk parası giderleri bütçemizden karşıla
nacaktır. 

Doğum yardımı 
önümüzdeki yıl içerisinde vuku bulacak doğumları karşılamak üzere bu maddeye 
(.1 000) lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 

Yabancı dil bilenlere 3t>56 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
1953 yılında dil imtihanına girecek memurların para mükâfatını karşılamak üzere 
(2 500) lira noksan il e teklif edilmiştir, 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddessinin (D) fıkrası ile 34. 38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Kadroda mevcut memurların terfi, giriş farklarını da karşılamak üzere aylık ve ücret 
bölümleri tutarının % 5,5 n nispetinde hesaplanmış ve bu kanuni zaruretle artırılmıştır. 

Aydınlatma 
Isıtma 
Sayımların tasnif ameliyesinin kanuni müddet içinde bitirilmesi zaruretiyle çalışmaları-
hız verildiğinden bu maksatla tutulan yeni bir binanın aydınlatma ve ısıtmasını karşı
lamak üzere geçen yıla nazaran 50 nci maddeye (1 000) ve 60 ncı maddeye (5 000) lira 
fazla ödenek konmuştur. 

Telefon giderleri 
Teşkilâtın muhtelif binalara dağılması vo işin tenevvüü dolayısiyle servislerin daha 
çeşitli bölümlere ayrılması telefon muhaberatını büyük mikyasta artırmış bulunduğun
dan geçen yıla nazaran (2 500) lira fazlasile teklif yapılmıştır. 

Kira bedeli 
Sayımlar neticelerinin tasnifi için yeniden kiralanan binanın icar bedeli karşılığı ola
rak (4 000) lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Giyecekler 
Müstahdemlere bu sene içinde palto, bunlardan bazılarına işleri icabı olarak tulum ve 
iş gömleği verilmesi gerektiğinden geçen yıla nazaran bu bölüme (1 500) lira fazla 
ödenek konmuştur. 

Geçici görev yolluğu 
Cari istatistiklerin genişlemesi ve mahsul durumu tahminlerinin yeni bir şekle ifrağı 
dolayısiyle kontrol ve tetkik işlerimiz hayli çoğaldığından hariçte çalışmaya sevkolu-
naeak memurlarla Ankara Şehrinde geçici görevle vazifelendirilecek memur, müst&h-
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demlerin zaruri masraf ve yevmiyeleri için geçen yıla nazaran (10 000) lira fazla tek
lif yapılmıştır. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı persoenlin yolluk ve başka giderleri 
önümüzdeki yıl için getirilmesi düşünülen yabancı uzmanlarla bunların yardımcı
larının yolluk ve başka giderleri için geçen yıla nazaran (1 000) lira fazla teklif ya
pılmıştır. 

309 21 Taşıt işletme giderleri •:. " •" , 
22 Taşıt onarma giderleri 

Dairemizde mevcut iki taşıtın işletme ve onarma masrafları olarak her iki madde 
için (5 000) lira teklif edilmiştir. , 

40-1 Temsil giderleri 
Yabancı ve yerli kişilerin her çeşit ziyafet ve ağırlama masraflarını karşılamak 
maksadiyle geçen yıla nazaran (1 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

417 10 Nüfus sayımı giderleri 
5622 sayılı Sayımlar Kanunu gereğince 1953 yılmda sayım neticelerinin alınması ge
rektiğinden nüfus sayımının kod, tasnif ve tabülâsyon işlerinde çalıştırılacak yev
miyeli memurlarla alınacak neticelerin yayın masraflarına karşılık olmak üzere ge
çen yıla nazaran (150 000) lira fazla teklif yapılmıştır. 

30 Her çeşit anket giderleri 
İktisadi ve içtimai sahalardaki gelişmelerimizin takibi amaciyle yapılması kararlaş
tırılmış bulunan zirai maliyet ve muhasebe, zirai ölçü birimi, aile bütçesi, işsizlik, mes
lekler, millî gelir ile anketler ve memur anketleri ile benzeri anketlerin icabettirdiği 
hazırlık ve başlama masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran (25 000) lira faz
lasiyle teklif edilmiştir . 

40 Sanayi ve işyerleri sayımı ve anketleri giderleri 
Cevapların işlenmesiyle sayım neticesinin alınması ve alınacak neticelerin yayınlanma
sını sağlamak maksadiyle geçen yıla nazaran (15 000) lira fazla teklif yapılmıştır. 

418 Makine fişi satmalma giderleri 
Nüfus, tarım, sanayi ve işyerleri sayımı ile diğer çeşdtli istatistiklerin tasnifi için 1953 
yılında harcanacağı hesaplanan makine fişi ile mültigraf baskı makinesi, foto tab'ı ser
visinin ihtiyâcı olan malzemenin satınalmması karşılığı olarak geçen yılın ödeneği aynen 
konmuştur. 

451 10 Satmalma ve abone karşılığı 
, İştigal mevzuu itibariyle içtimai ve iktisadi hâdiselerle ilgili konular hakkında yapıl
makta olan istatistiklerin şümulü, bunların toplanması, tasnif ve telfikının daima deği
şen yeni usullerle yapılabilmesi için memurların bu gibi usullerden faydalanmalarını 
sağlamak maksadiyle bu sahadaki neşriyatın muntazaman takibedilmesi gerekmektedir. 
Yeni neşriyatın satınalınabilmesi için geçen yıla nazaran (2 000) lira fazlasiyle teklif 
yapılmıştır. 

451 20 Başka her çeşit giderler 
Durmadan genişliyen istatistik çahfmaları ve bu çalışmalara gösterilen umumi alâka do-
layısiyle yayınlarımızın miktar ve hacmi artmakta olduğundan bu ihtiyacı karşılamak 
üzere geçen yıla nazaran (10 000) lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

453 20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Milletlerarası teşkilâtın muhtelif istatistik mevzuları ile ilgili olarak akdedeceği kongro 
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ve konferanslara iştirak masraflarını karşılamak için toplantılar sayısının gittikçe art
tığını düşünerek geçen yıla nazaran (2 000) lira fazla teklif olunmuştur. 

10 Yetiştirme merkezleri genel giderleri 
istatistikçi yetiştirmek ve teşkilâtımızın çeşitli memurlarının kendi saha ve ihtisasların
da ilerletmek için daimî olarak faaliyette bulunacak yetiştinne merkezlerinm yönetim 
giderleriyle diğer çeşitli giderler karşılığı olarak (11 000) lira teklif edilmiştir. 

Makine âlet ve gereçler onanını 
Mevcut çeşitli istatistik ve hesap makinelerinin onarımı geçen yıllarda kısmen yapılmış 
olduğundan (10 000) lira eksiği ile teklif yapılmıştır. 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERt UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

11 Merkez memurları aylığı 

262 900 3127 ve 4256 sayılı Teşkilât kanunlarına bağlı kadroların (L) cetvelindeki' 
kadrolar hariç yıllık tutarları (L) cetvelinden 25 lira asli maaşlı ambar me
murluğu ile 25 lira asli maaşlı dosya memurluğu fiilî kadroya alınmış, buna 
mukaibil fiilî kadrodaki 60 lira asli maaşlı muamelât ve muhaberat şubesi 
müdürlüğü kadrosu (L) cetveline verilmiştir. Bu suretle yapılan değişik
likten, 2 aded 25 liralık kadronun ödeneği 60 liralık kadronun ödeneğine 
denk geldiğinden ödenek bakımından her hangi bir fark göstermemiştir. 

19 500 Geçmiş senelerde bir ve iki üst derece alanlar farkı 
8 400 1953 yılında üst dereee alacaklar farkı. 

290 700 
12 iller memurları aylığı 

745 800 Yukarda numaraları yazılı Teşkilât kanunlarına bağlı iller fiilî kadroları
nın bir senelik tutarı 

25 800 (L) cetvelinden fiilî kadroya alınan 2 aded 80 lira aylıklı müdür kadrosu 
ile 50 lira aylıklı 3 aded meteoroloji memurluğu ve başrasatçı kadroları
nın tutarı. 

73 200 Geçmiş yıllara ait üst derece farkları. 
30 000 .1953 yılma ait üst derece farkları. 

874 800 
2.1 Merkez memurları açık aylığı 

Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 
22 İller memurları açık aylığı 

Bolümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti 
Bütçeye bağlı (D) cetvelindeki merkez hizmetlileri kadrosunun bir yıllık tutarı kar
şılığı olarak teklif olunmuştur. İstasyon adedinin çoğalması, mevcut istasyonların 
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yeni elemanlarla takviyesi ve Amerikan yardımından sağlan*n atifyonlar değerindeki 
alıcı v*riei telsiz, postaları ile grup elektrojen motörleri ve yüksek kava sondajları
na lüzumlu eleman temini için merkez ve iller (D) cetveli hikmetliler kadrosuna ilâ
ve yapılması zarureti hâsıl olmuş ve aynı zamanda mevcut elemamJanrı MT kısmının 
ücretlerine de cütsi bir zam yapılmıştır. 

12 İller hizmetlileri ücreti 
Bütçeye bağlı (D) cetvelindeki iller kadrolarının senelik tutarı olup çoğalma sebebi 
yukarda izah olunmuştur. 

11 Merkez memurları çocuk zammı 
Kadroda mevcut memurların zam almaya müstehak çocuk adedi nsfcari itibara alına
rak geçen senekinin aynı konmuştur. 

12 İller memurları çocuk zammı 
Halen mevcut ve 1953 yılında dogması muhtemel çocuklar da >göz öâünde tutularak 
52 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 îller memurları doğum yardımı 

Vukuu muhtemel doğumlar dolayısiyle ve 4598 sayılı Kanunun 7 nei maddesi gere-
ğince yapılacak yardımları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 îller memurları ölüm yardımı 

4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince verilmekte olan ölüm yardımı karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı * '<* v * ' ^ '•' 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince rakımı yüksek mahallerde bulunan me
murlara ödenmekte olan yakacak zammı için 1 000 lira konmuştur. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğfrıee ödenecek para 
mükâfatı 
Bölümün muhafazası için bir lira konmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Aylık ve ücretli kadrolar tutarlariyle giriş ve terfi farkları karşıtota nazarı itibara 
alınarak >% 5;5 üzerinden hesaba göre 115 863 lira k©R»*aştarr. 

10 Merkez büro giderleri kırtasiye 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının kırtasiye ihtiyacı 2 100 lira fazlasiyle 5 000 lira 
teklif olunmuştur. 

20 Döşeme 
Mevcut döşemelerin tamiri, yeni alınması lüzumlu eşyalar için geçen yıl ödeneği aynen 
teklif eâilmîştir. 

30 Demirbaş 
Mevcut demirbaşın tamiri, yeni alınacak yazı ve hesap makineleri ve sair lüzumlu 
eşyanın temini için 3 800 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi giderleri 
Su parası ve temizlik için lüzumlu malzemenin safcınalınması içhı 2 '660 lira teklif edil
miştir. 
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50 Aydınlatma 
Umum müdürlük binasının tenviratı için elektrik ve ampul bedelleri karşılığı olarak 
geçen yıl olduğu gibi 2 600 lira konmuştur. 

60 Isıtma 
Umum müdürlüğün kira ile bulunduğu bina kaloriferli olduğundan- bölümün muha
fazası için bir lira konmuştur. 

İller büro giderleri 
10 Kırtasiye 

Meydan içi ve meydan dışı meteoroloji istasyonlarındaki teknik vazifenin her gün bir
az daha fazlalaşması ve yeni açılaeak meteoroloji istasyonlarının ihtiyaçları için 
7 000 lira teklif olunmuştur. 
20 Döşeme 
Her gün adedi fazlalaşmakta olan mtetoroloji istasyonlarının döşeme ihtiyaçlarının 
temini ve mevcut döşemelerin tamiri için geçen seneki ödeneğin aynı teklif olunmuş
tur. 

30 Demirbaş 
Miktarı her gün artmakta olan meteoroloji istasyonlarının demirbaş ihtiyaçlarım kar
şılamak ve eski demirbaşları tamir ettirmek ve aynı zamanda yazı ve hesap makinele
ri satınalmmak üzere 7 500 lira teklif olunmuştur. 

40 öteberi giderleri 
Miktarı doksana yaklaşmış olan ve yeni sene içinde de açılması gereken sinoptik ve kli
matoloji istasyonları ile diğer rasat istasyonlarının temizlik malzemesi ihtiyacı için 
6 500 lira konmuştur. 

50 Aydınlatma 
Geceli gündüzlü fasılasız çalışmakta olan sinoptik istasyonlarının elektrik ve gaz be
deli karşılığı olup geçen yıl ödeneği olan 7 000 liranın teklif edilmesi zaruri görül
müştür. 

60 Isıtma 
Bilûmum meteoroloji istasyonlarının ısıtma ihtiyaçları için geçen yıl Ödeneği kadar 
teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Umum müdürlükle adedleri her an artmakta bulunan bütün meteoroloji istasyonla
rının bilûmum teknik ve idari basılı kâğıt ve defterler ihtiyacı için 10 000 lira kon
muştur. 

11 Merkez P. T. T. ücretleri 
Genel müdürlük muhaberat ve müraselâtla telgraf ücretleri karşılığı olarak 4 000 li
ra teklif edilmiştir. 

12 tiler P. T. T. ücretleri 
Meteoroloji istasyonlarının çektiği rasat telgrafları ve yağış istasyonlarının yağış 
miktarlarını bildiren telgrafları da dâhil olmak üzere bütün müraselât ve telgraf üc
retleri karşılığı olup her an artmakta olan ihtiyaçları karşılamak üzere 100 000 lira 
teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

21 Merkez telefon giderleri 
Merkez teşkilâtında mevcut ücretli beş telefonla yapılan konuşma bedeli geçen yıl 
gibi 3 000 lira aynen konmuştur. 

22 îller telefon giderleri 
Meteoroloji Umum Müdürlüğünün iller teşkilâtında 81 yerde telefon bulunmakta-
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dır. Bu telefonların konuşma bedelleri karşılığı olarak geçen sene olduğu gibi 16 000 
lira teklif olunmuştur. 

305 Kira karşılığı 
11 Merkez 

Umum müdürlüğümüzün halen işgal etmekte olduğu 30 odalı ve kaloriferli binasının 
kontratosu gereğince kira bedeli olup mukavele ahkâmına göre umum müdürlüğe 
terettüp eden masraflar da nazarı itibara alınarak 30 000 lira konmuştur. * 

12 İller 
Meteoroloji teşkilâtının illerdeki meteoroloji istasyonları binalarının (açılmakta ve 
açılacak olan istasyon binaları da nazarı itibara alınarak) senelik kira karşılığı ola
rak 20 000 lira konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

306 Giyecekler 
(D) cetvelinde mevcut olan hizmetlilerin giyeceklerini kısmen temin etmek üzere 
3 500 lira teklif edilmesi zaruri görülmüştür. 

307 10 Sürekli görev yolluğu 
Münhal vukuunda yapılacak tâyinlerle yeni kurulmuş olan kadrolara alınacaklara 
ve önümüzdeki yıl zarfında nakledileceklere verilecek yolluk karşılığı olarak 20 000 
lira konulmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu 
Taşra teşkilâtının teknik ve idari işlerini kontrol ve halen çalışmakta olan istasyon
larla yeni açılacak istasyonlarda arıza vukuunda, giderilmesi için izam kılınacak ele
manların yollukları için lüzum görülen 26 500 lira teklif edilmiştir. 

308 Tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez 
12 İller 

Meteoroloji teşkilâtı mensupları teknik kısımları geceli gündüzlü çalışmakta olduk
larından o nispette de sık sık hastalanmaktadırlar. 4598 sayılı Kanun gereğince te
davi ettirlimeleri gerektiğinden bu ihtiyacı karşılamak üzere merkeze 2 000, illere 5 000 
liralık ödenek konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

309 21 Merkez taşıtları işletme giderleri 
Merkezde mevcut bir kamyonetin yıllık akar yakıt karşılığı olarak 2 000 lira teklif edil
miştir. 

22 Merkez taşıtları onarma giderleri 
Mevcut kamyonetin onarma giderleri karşılığı ofarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 

309 31 İller taşıtları işletme giderleri 
İller teşkilâtında çalıştırılmakta bulunan nakil vasıtalarının ve yeni alınacak olan 
2 aded nakil vasıtasının işletme giderleri için 17 000 lira konulmuştur. 

32 İller taşıtları onarma giderleri 
İller teşkilatındaki nakil vasıtalarının tamir giderleri karşılığı olarak â 000 lira teklif 
olunmuştur. 

417 İşletme genel giderleri 
Halen çalışmakta bulunan ve yeni açılacak olan Meteoroloji istasyonları işletmesi için 
405 000 lira konmuştur. 

540 Teknik Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar 
Teknik Üniversite ve yüksek okullarda burslu olarak okutulacak 115) öğrencinin 
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Ekim 1953 ten Şubat 1954 gayesine kadar 5 aylık bursları için ayda 100 liradan 7 500 
lira fakülte hareiyle atelye masrafı karşjlığı olarak da ve her öğrenci için 190 lira
dan 2 850 lira ki, ceman 10 350. lira teklif olunmuştur. 

451 10 Satmalına ve abone karşılığı 
Teknfk teşkilât için yaJbancı dillerden faydalı eserlerle alınacak gazete ve kitap be
delleri için 2 060 lira teklif olunmuştur. 

20 Başka her çeşit giderler 
Yıllık Meteoroloji bültenleri Meteoroloji Kılavuzu ve Türkiye Rüzgârları Bülteni ile 
ortalama kıymetler bültenlerinin harita ve grafik kâğftlariyle teknik ve idari şubele
rinin baslkı işleri bedelleri 'karşılığı olarak 20 000 lira konulmuştur. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol-
luMariyle başka her çeşit giderler 
1953 yılında staj için gönderilecek memur ve elemanların yolluk ve diğer masraf
larını karşılamak üzere 19 000 lira konulmuştur. 

458 MiHetâierarası kurum ve dernekler giderleri 
10 Katılma payı 

Dâhil bulunduğumuz milletlerarası Meteoroloji teşkilâtına ödenmekte olan katılma 
payının artırılmış olduğu Genel Sekreterlikten alınan yazı ile. bildirilmiş olup bu za
ruretle 3 100 lira artırılmış bulunmaktadır. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
4749 sayılı Kanunla dâhil bulunduğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtının üyesi olmak 
sıfatiyle merkezi Paris'te bulunan Arupa Rejional komisyonlarının toplantılarına işti
rak edilmek zaruretiyle 6 000 lira teklif edilmiştir 

476 Memur ve hizmetlilerinin kurs ve staj giderleri 
Daimî suretle değişmekte olan Meteoroloji bilgisinin teknik memurlara gösterilmesi için 
parti parti celbe&Herek kurs gösterilmekte olup bunların yevmiye ve yollukları olarak 
14 000 lira teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
Senesi içinde her hangi bir sebeple ödenmemiş olup düyuna kalmış bulunan istihkak
ların tediye edilebilmesini teminen 1 500 lira teklif olunmuştur. 

502 10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 » >> 

Seneleri zarfında ödenmeyip düyuna kalmış borçlar karşılığı olarak konmuştur. 

701 Meteoroloji istasyonları onarma giderleri 
Taşra Meteoroloji i s t sayonlannm hergün fazla laşan onarma işleri ile Ankara Kalaba 
Köyü civarındaki (Eski E rkân ı Harbiye binası) Meteoroloji istasyonu île depo binası
n ın esaslı o larak t ami r ve lüzumlu tadi l i için 270 000 lira konması zaruret i hâsıl 
ofrmıştur. 

71.1 Meteoroloji istasyonlarında mevcut makina, alet ve gerekçelerin onaranı 
Merkezde ve taşrada mevcut rasat aletlerinin bozulması hal inde tamirleri yapt ı r ı lmak 
üzere 7 0ÖÖ l ira teklif edilmiştir. 

741 Meteoroloji istasyonları yapı giderleri 
Bâzı mıntakalarda umum müdür lüğümüze ait arsalar üzerine bina yaptır ı lması ve lüzu
muna binaen arsa ve bina satın alınması için 40 000 lira teklif olunmuştur . 
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Satın alınacak makinja alet ve gerekçeler 
Meydan içi ve meydan dışı Meteoroloji istasyonlarında yapılmakta olan sinoptik ve 
klimatolojik rasatlarının yapılması için lüzAimlu rasat aletlerinden bir kısmının bu senede 
alınabilmesi için 22 000 lira teklif edilmiştir. 

Satın alınacak motorsuz taşıtlar 
Kadro harici edilen bir bisikletin yerine yenisi alınmak ü«ti*e 200 lira teklif edilmiştir. 
3287 sayılı Kanım gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı olup Maliye Bakanlığına 
Teşkilâtın çalışma ve kontrolünü temin edecek ve askerî manevralarda birliklerin 
Meteorolojik servislerini tensin edecek 2 aded n&Ml vasıtan, akm bedeli olarak 24 000 
lira teklif olunmuştur. 

DİYANET İŞLBRÎ BAŞKANLIĞI 

Aylıklar 
11 Merkez memurları aylığı 

212 700 lirası 5634 sayılı Teşkilât Kanununa göre yıllık tutarı 
3 000 lirası 4598 sayılı Kanuna göre halen bir üst derece alanların ödenek farkı 
4 800 lirası 4598 sayılı Kanuna göre halen iki süt derece alanların ödenek farkı 

220 500 lira olup geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12 İller memurları aylığı 
2 051 700 lirası 5634 sayılı Teşkilât Kanununa göre yılbk tutarı 

96 000 lirası 4598 sayılı Kanuna göre halen bir ü«t derece alanların ödenek farkı 
43 800 lirası 4598 sayılı Kanuna göre halen iki üst derece alanların ödene'k farkı 

372 300 lirası (D) cetvelindeki maaşlı memurların 1952 yılı bütçesine göre yıllık 
ödeneği 

2 563 800 lira olup geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

21 Merkez memurları açık aylığı 
Maddenin muhafazası için bir lira teklif edilmiştir. 

22 İller memurları açık aylığı 
Halen açık aylığı alan 2 memurun yıllık ödeneğini verebilmek için geçen yıl ödene
ği olan 1 000 lira aynen konulmuştur. 

30 Müstehikkinı ilmiye aylık ve olağanüstü ödeneği 
Bu tertipten aylık alan 99 kişinin yıllık ödeneği olan 10 000 lira aynen teklif olun
muştur. 

Hizmetliler ücreti 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 

Bir dağıtıcı ile bir daktilonun aylık ücretlerine 25 er lira, bir gece bekçisi ile. bir 
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başodacımn aylık ücretlerine 15 er lira zam yapılmasından 960 lira ve bir aded 150 
lira aylık ücretli daktilo kadrosu ilâvesinden 1 800 lira ki ceman geçen yıla naza
ran 2 760 lira fazlasiyle bu yıl 35 100 liralık ödenek teklif olunmuştur. 

12 İller hizmetlileri ücreti 
9 600 lirası 29 hizmetlinin ücretlerine birer miktar zam yapılmasından 

54 000 lirası 60 aded 75 liralık Kuran öğretici kadrosu ilâvesinden 
9 000 lirası 15 aded 50 liralık odacı kadrosu ilâvesinden 

72 600 lira fazlasiyle bu yıl 475 800 liralık ödenek teklif olunmuştur. 
403 200 Geçen yıl Ödeneği 

475 800 Teklif olunan ödenek 

13 Hayrat hademesi ücreti * ' "' ' ' ! *'* ' 
4 951 200 Geçen yıl ödeneği 

226 260 lirası 854 aded imam, hatip ücretlerine birer miktar zam yapılmasından, 
360 000 lirası yeniden 500 aded 60 lira aylık ücretli imam, hatip kadrosu ilâvesin

den, 

5 537 460 lira teklif olunmuştur. * 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
11 Merkez memurları çocuk zammı 

Merkezde 57 çocuk zammı alan memur olup, ileride vukubulacak doğumlar nazara 
alınarak 5.8 çoeuk için geçen yıl olduğu gibi 7 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

J2 İller memurları çocuk zammı 
İller teşkilâtında zamma müstahak halen .1020 aded çocuk .olup vukubulacak doğum
ları da karşılamak üzere geçen yıl ödeneği olan 160 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
Merkezde vukubulacak doğumları karşılamak üzere geçen yıl ödeneği olan 600 lira bu 
yıl da aynen teklif olunmuştur. 

22 İller memurları doğum yardımı 
Geçen yıl ödeneği olan 3 200 liranın cari yıl ortasında harcanmış olmasından 1953 yılı • 
için 2 800 lira falasiyle 6 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
Muhtemel ölüm vakalarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneği olan 1 500 lira bu yıl da 
aynen teklif olunmuştur. 

32 iller memurları ölüm yardımı 
Müîtü ve vaizlerin çok yaşlı ve yaş haddinden müstesna olmaları hasebiyle geçen yıl 
ödeneği olan 11 000 liranın kifayet etmiyeceği anlaşıldığından geçen yıla nazaran 4 000 
lira fazlasiyle 15 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

40 Yakacak zammı 
4178 sayılı Kanuna göre yakacak zammına dâhil 61 il ve ilçede 80 i yüda 90 ar ve bir 
adedi de yılda 180 lira üzerinden yakacak zammı alacağından 81 memur için geçen yıl 
ödeneği olan 7 380 lira bu yıl da aynen teklif olunmuştur. 
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207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
Bölümün muhafazası için bir lira olarak teklif olunmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Yapılan zam ve ilâvelerden dolayı geçen yıla nazaran 36 848 lira fazlası ile 481 698 
liralık % 5,5 nispetindeki kanuni ödeneği teklif olunmuştur. 

210 Temsil ödeneği 
5633 sayılı Kanun gereğince yıllık ödeneği olan 3 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 

Hayrat hademesinin başkanlığa devri dolayısiyle muhaberatın üç misline yükselmesi 
sebebiyle tertibine mevzu tahsisatın kifayet etmediği anlaşıldığından bu tertibe ge
çen yıla nazaran 1 000 lira fazlası ile 2 200 lira konulmuştur. 

20,30 Döşeme ve demirbaş 
Mülga meşihetten müdevver dolap ve masaların kullanılmıyacak halde bulunmasın
dan dolayı yaptırılacak sicil dolabı ve masalar için demirbaş tertibine fazla olarak 
eklenen 1 000 lira döşeme tertibinden tenzili suretiyle karşılanmıştır. Döşeme mad
desinde bırakılan 1 000 lira ile bu yıl en mübrem olan perde ve muşamba alınacak
tır. 

40 öteberi giderleri 
Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 1 550 lira ayenen teklif olunmuştur. 

50 Aydınlatma 
Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yılda 1 200 lira aynen teklif olunmuştur. 

60 Isıtma 
Daire kaloriferi için 20 ton kok, 30 ton tunçbilek kömürü ile odun mubayaası için 
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

302 tiler büro giderleri 
10 Kırtasiye 

Beher müftülüğe 10 ar liralık kırtasiye verilmesini sağlamak üzere geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 5 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

20,30, 
40,60 Müftülüklerden birçoğunun çalışacak masası ve sandalyesi, kütüphane ve dosya dolabı 

bulunmadığından, bu mübrem ihtiyacı sene be sene temine çalışmak- ve 30 kadar müf
tülüğe 250 şer lira kıymetinde yazı makinası mubayaa etmek ve mevcut demirbaşla
rın tamiri suretiyle ömürlerini artırma için iller demirbaş tertibindeki ödeneğe geçen yıla 
nazaran 6 000 lira fazla ödenek konul muş ve tasarruflu hareket edilmesi temin edil
mek suretiyle döşemeden 2 000 lira ısıtmadan 2 000 ve öteberiden 2 000 lira tenzili 
suretiyle bu fazlalık karşılanmıştır. 

» 
302 50 Aydınlatma 

Geçen yıl aydınlatma maddesine konulan ödenekle bu yıl da idare edileceği anlaşıl
dığından aynen 85 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâ^ıt ve defterler 
Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 8 000 lira aynen teklif olunmuştur. 
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304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 4 000 lira aynen teklif olunmuştur. 
12 tiler pasta ve telgraf ücretleri 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 8 500 liar aynen teklif olunmuştur. 
21 Merkez daireleri telefon giderleri 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 1 200 lira aynen teklif olunmuştur. 
22 İller telefon giderleri 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak bu yıl da 2 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 

Mukavelesi mucibince ge-çen yıl olduğu gibi bu yıl da 3 000 lira aynen teklif olun
muştur. 

12 iller 
497 Müftülükten halen 215 adedine kira verilmekte olup, buna ilâveten 100 Müftü
lüğe daha ortalama yılda 120 şer liradan kira ile daire temini için geçen yıl ödeneği 
olan 40 000 lira bu yıl da aynen teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler 
Merkez müstahdemi 11 hizmetli için umumi olarak takdii' edilen nispet dâhilinde 1 750 
lirası bu müstahdemlerin giyecekleri için ve geçen yıllar Bütçe Komisyonlarındaki 
temenniye uyularak 127 250 lirası 2500 aded İmam - Hatipten 1500 adedine ortalama 
85 er liradan eübbe ve sarık temini maksadiyle geçen yıla nazaran 127 250 lira fazla-
siyle bu yıl 129 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

307 Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 

Vefat edenlerin ailelerine verilmek ve bâzı zaruri nakil ve tahvillerde memurların 
yol masrafını karşılamak üzere tertibindeki ödeneğin kifayet edeceği anlaşıldığından 
bu yıl da geçen yıl ödeneği olan 7 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu 
24 gezici vaizin senenin 6 ayında yurdun muhtelif bölgelerinde va'z ve nasihatlerde 
bulunması halk tarafından iyi karşılanmış ve müspet neticeler elde edilmiş olduğun
dan bu yıl da halkın aynı ihtiyaçlarını karşlamak üzere gezici vaizlerin harekete 
geçirilmesi zaruri bulunmaktadır. Bunların yolluklarını karşılamak üzere tertibine 
mevzu ödeneğin kifayet edeceği anlaşıldığından bu yıl da 25 000 lira aynen teklif 
olunmuştur. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
11 Merkez 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak 400 lira aynen teklif edilmiştir. 
12 İller 

Geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak 5 200 lira aynen teklif edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
10 Satmalma ve abone 

Merkez ve Müftülükler kütüphaneleri için lüzumlu kitapların satmalmmasmı temin 
maksadiyle 35 000 liralık ödenekten 10 000 lirasının kifayet edeceği anlaşıldığından 
geçen yıla nazaran 25 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
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20 Başka her çeşit giderler 
Bastırılacak tüzük,* talimat, tamim ve bunların araçlariyle bastırma, kli#e bedeli, 
yellama ve yayımla ügili her çe&it giderleri karşılamak maksadiyle 5 000 lira ay
nen teklif edilmiştir. 

476 Memur ve Hayrat hademesinin kurs genel giderleri 
Memur ve Hayrat hademesinin bilgilerini artırmak maksadiyle 5 ilde 50 şer kişilik 

, kurs açılması karar altına alınmış olduğundan kursun her türlü giderlerini karşılamak 
üzere yeniden açılacak bu bölüme 42 410 liralık ödenek konulmuştur. 

501 Geçen yü borçları 
Tahakkuk edecek olan borçlar için geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle bu yıl 1 500 
lira olarak teklif olunmuştur. 

502 Eski yıllar borçları 
10 1948 - 1951 yılları borçları 

500 liranın bu maddeden tenzil ve geçen yıl borçları bölümüne ilâvesi suretiyle 1952 yı
lma nazaran 500 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

20 1928 - 1947 yılları borçları 
500 liranın bu maddeden tenzil ve geçen yıl borçları bölümüne ilâvesi suretiyle 1952 yı
lma nazaran 500 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜMÜ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1953 yılı teklif bütçesi, (L) cetveliade olan tapulama me
murlarının (Tapulamanın ehemmiyeti vte faidelerini takdir ederek kendi il, ilee ve köylerinde de 
tapulamaya başianmaaı haktaada çiftçi vatandaşlarımızın tevali edegelen müracaatlarını-n kısmen 
olsun yerine geörilefoüaaiiesini teminen) fiilî kadroya alınması ve fotoğrametri usulü ile ölçü işle
rinin yapılması için uçak ve lüzumlu fen aletlerinin mubayaası, foDogralhane testisi ve memurları 
ve tapulama yargıçlarını malzemeleri ile beraber köylere getirip götürmek üzere taşıt temini mak
sadı ile bu hususlarda gerekli ödeneklerin tertiplerine ilâvesi zaruretlerinin hâsıl olmasından dola
yı 1952 yılı Bütçesine nazaran yatırımlar dâhil 4 474 626 lira fazlası ile 17 863 993 lira olarak 
hazırlanmıştır. 

B. M. 

201 11 Merkez memurları aylığı : 
1952 bütçesinde L eetvelinden çıkarılıp fiilî kadroya almam 90 tapulama memuru
nun senelik maaşları tutarı 293 400 Ura olduğu halde bütçeye 6 aylık noksanı ile ko
nan ödeneklerin seneliğe çıkarılmasından dolayı 146 700 lira. 
5860 sayılı Kanunla alınan tapulama kadrolarından 1952 yılında istihdamları tensip 
edilerek fiilî kadroya ithal edilmiş bulunan 160 memurun senelik maaşları tutarı 
464 500 lk*a olduğu hal4e büiç«ye 6 aylık noksanı ile konmuş olduğundan bunların 
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ödeneklerinin seneliğe çıkarılmasından ötürü 227 250 lira. 
Hukuki ve fennî olmak üzere iki cepheden yürümekte olan tapulama işlerinin faidele-
rini ve ehemmiyetini takdir eden vatandaşların kendi arazilerinin de tapulanmasının 
yapılması hakındaki müracaatlarını kısmen olsun karşılamak üzere 1952 yılında L 
cetvelinde bulunan gerek merkez ve gerekse il tapulama memurları kadroları 1953 
teklifinde L cetvelinden çıkarılmıştır. Bu kadrolarla halen 41 bölgede faaliyette bu
lunan tapulama müdürlükleri takviye edilecek ve başkaca yeni bölgeler açılacaktır. 
Merkez kadrolarına dâhil fen âmir ve memurları, Fotoğrametri sisteminin tatbiki 
dolayısiyle uçuşlardan evvel arazi üzerinde vücuda getirilmesi gerekli fennî tesisat 
işlerinde ve 5602 sayılı Kanunun 58 nei maddesi hükmünden faydalanılarak iller tapu
lama ekipleri nezdinde 'ölçü işlerinde, harita tanziminde, yüz ölçümlerinin hesabında is
tihdam edileceklerdir. Bu sebeplerle1 1953 yılında L cetvelinden çıkarılması münasip . 
görülen 172 aded merkez tapulama fen âmir ve memurlarının altışar aylık maaşları 
tutarı için 294 600 lira, üst derece maaş farkları iîçin de 42 600 lira ki, ceman bu mad
deye 711 150 liranın zammı zarureti hâsıl olmuştur. 

İller memurları aylığı: 
5860 sayılı Kanunla alman iller tapulama kadrolarından 1952 yılında istihdamları 
tensip olunan 408 memurun senelik maaş tutarı 920 400 lira olduğu halde 1952 Büt
çesine 6 aylık noksan konmuş bulunduğundan bu ödeneklerinin seneliğe iblâğı için 
bu maddeye 460 200 lira. 
Yukarda tafsilen arzolunan vaziyet dolayısiyle 1953 Bütçesinde L cetvelinden çıka
rılacak 264 aded iller tapulama memurunun 6 şar aylık ve 4 yargıcın 1 senelik ma
aşlarını karşılamak üzere 332 700 lira. 
Yeni teşkil olunan Senirkent İlçesi tapu memuru ödeneği için 2 100 lira. 
Üst derece maaş farkı için de 162 000 lira, ki, bu maddeye ceman 957 000 liranın 
zammı icap eylemiştir. 

Merkez hizmetlileri ücreti 
Merkez müstahdemleri . arasında bulunan daktilo, doktor, fotoğrafçı ve ciltçilerin 
ücretlerinin azlığı dolayısiyle diğer daire ve müesseselere na'Mi vazife ettikleri gö
rülmekte ve bu hal işlere tesirden hâli kalmamakta olduğundan esasen senelerden 
beri hiçbir suretle terfi görmiyen bu elem anların imkân nispetinde terfihleri için 
ücretlerinin birer miktar artırılmasından ve tatbik olunan intibaktan dolayı bu mad
deye 4 380 lira zammedilmiştir. 

İller hizmetlileri ücreti « 
İller hizmetlileri ücretleri üzerinde yapılan intibak dolayısiyle 1952 ödeneğine na
zaran 480 lira kadar bir meblâğ indirilmiş ve buna mukabil bu tertibe : 
5860 sayılı Kanunla alman tapulama kadroları dolayısiyle 1952 Bütçesi D cetveline 
ithal edilmiş bulunan ve fakat ödenekleri 6 aylık konulmuş olan 48 hizmetlinin öde
neklerinin seneliğe iblâğı sebebiyle 32 640 lira. 
1953 yılında (L) cetvelinden çıkarılacak 8 tapulama müdürü ve 4 yargıcın emrinde çalış
mak üzere beheri 175 lira ücretli 8 ve beheri 150 lira ücretli 4 daktilo ile beheri 75 lira 
ücretli 8 ve beheri 50 lira ücretli 4 odacının aylıkları karşılığı olmak üzere 33 600 lira, 
yargıçların ve tapulama memurlarının bölge merkezlerinden birliklere gidip gelmeleri ve ta
pulama levazımının keza birliklere götürülüp getirilmesi için verilmekte olan taşıt ücreti 
mühim bir yekûna baliğ olmakla beraber bâzı bölgelerde taşıt da bulunamamakta olduğun

dan hem fazla masraftan kaçınmak ve hea de tapulama işlerinin süratle yürümesini sağlamak 
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için tapulama müdürlükleri emrine birer motorlu taşıt verilmesi muvafık görülmüş ve 
1953 yılı içinde mubayaa edilecek olan bu taşıtlarda istihdam olunacak 175 lira ücretli 
45 ve 200 lira ücretli 5 şoförün ücretine verilmek üzere 106 500 lira, ki bu maddeye 
ceman 172 260 lira zam edilmiştir. 

11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
Tapu, Kadastro memuru yetiştirilmek üzere açılmış bulunan Tapu ve Kadastro Okulu
nun diğer liseler gibi tahsil süt esinin 4 seneye çıkarılması (Hem bunların daha bilgili 
olarak yetişmelerini temin edeceğinden* ve hem de bu okuldan mezun olduktan sonra Tek
nik Okul Harita ve Kadastro Şubesinde tahsile devam edecek öğrencilerin devamlı tat
bikat görmek suretiyle daha esaslı yetişmeleri sağlanmış olacağından) muvafık görülmüş 
ve yine tapulama işlerinde çalıştırılacak memurların meslekî bilgi ile mücehhez olmala
rını teminen mevcuda ilâveten kurslar açılması zarureti karşısında kalınmış olduğundan 
beheri 150 şer lîra ücretli 6 öğretmenin 10 aylık ve 2 öğretmenin senelik ve keza kurslar 
için beheri 150 lira ücretli 4 öğretmenin 10 aylık ücretlerine verilmek üzere 18 600 lîra, 
fotoğrametrik ölçü yapıldığı takdirde asgari 4 - 5 misli randıman alınacağı yapılan 
tecrübelerle sabit olmuş bulunduğundan bu sahada kullanılacak uçağın pilot, râsıt ve 
makinistliğinde istihdam olunacak elemanların 8 er aylık ücretleri için 11 600 lira, 
tapulama teşkilâtının tevsii dolayısiyle gerekli tapu kayıtlarının merkezde, mahalle, 
mahalle ve köy köy, tasnif edilerek çıkarılması işlerinde çalıştırılacak 125 lira aylık 
4 ve 150 lira aylıklı 3 ve 175 lira aylıklı 8 ki, ceman 10 arşivcinin 12 aylık ödeneği 
olarak 17 700 lira, ki, 47 900 liranın bu maddeye ilâvesi lâzım gelmiştir. 

12 -İller geçici hizmetliler ücreti : 
1952 Bütçesine 6 aylık noksanı ile konan 14 mübaşir ücretinin seneliğe iblâğından 
7 560 lira ye 1953 yılında L cetveliuden çıkarılacak 4 yargıç emrinde çalışacak beheri 
90 lira ücretli 4 mübaşir ücreti için 4 320 lira, tapulama teşkilâtının tevsii dolayısiy
le gerekli Arap harfli tapu kayıtlarını Türk harflerine çevirmek suretiyle illerde köy 
köy ve mafhalle mahalle tasnif ederek çıkarma işlerinde istihdam olunacak beheri 125 
lira ücretli 25 ve 150 şer lira ücretli 52 arşivcinin senelik ücretlerine verilmek üzere 
131 100 lira. 
Tapulama elemanı yetiştirilmek üzere illerde açılacak kursların 15 aded beheri 150 
şer lira ücretli öğretmenin 10 ar aylık ödeneği için 22 500 lira ki, ceman bu maddeye 
165 480 liranın zammı zarureti hâsıl olmuştur. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Fotoğrametri usulü ile yapılacak ölçü işlerinde -kendisinden istifade olunmak ve bu 
işi organize etmek üzere celbolunacak uzmanın 8 aylık ücretine verilmek üzere yeni
den açılan bu bölüme 37 500 liralık öden'ek konulması muvafık görülmüştür. 

11,12, 1953 yılında L cetvelinden çıkarılaccak 172 merkez ve 268 iller memurunun 6 aylık 
21,22, çocuk zammı için 11 nci merkez memurlan çocuk zammı maddesine 10 200 lira; 12 nci 
31,32, iller memurları çocuk zammı maddesine 16 080 lira; 21 nci merkez memurlan doğum 

40 yardımı maddesine 5 000 lira; 22 nci iller memurları doğum yardımı maddesine 11 000 
lira. <" 
31 nci merkez memurları ölüm yardımı maddesine 1 500 lira; 32 nci iller memurlan 
ölüm yardımı maddesine 3 000 lira, bu memurlardan rakımı yüksek mmtakalarda 
istihdam edileceklerin yakacak zamları için de 40 nci maddeye 7 500 lira ki, bu bölü
mle ceman 54 280 lira zam edilmiştir. 
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Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Yukarda arzolunan zaruretlere binaen maaş ve ücret tertiplerine yapılan " zamların % 
5,5 olan 101 464 liranın bu bölüme ilâvesi icabeylemiştir. 

Yargıç ödeneği . 
1952 Bütçesinde 6 aylık noksanı ile konan 14 yargıcın Ödeneğinin 12 aylığa çıkarılması 
dolayısiyle 10 200 lira, 1953 de L cetvelinden çıkarılan 40 lira maaşlı 4 yargıcın senelik 
ödeneği için de 4 800 lira, ki, ceman bu bölüme 15 000 lira ilâve edilmiştir. 

30 Merkez demirbaşı 
Merkeze gelecek tapulama plânlarının muhafazası için lüzumlu pafta dolabı yaptırıl
mak üzere bu maddeye 2 750 lira zam olunmuştur. 

20,30 Tapu idarelerinin mübrem ihtiyaç] mefruşattan «iyade dolap, yazı makinesi gibi me
murlarımızın çalışmasını ve evrak ve kuyudatın muhafazasını sağlıyacak levazım 
olduğundan bunların mubayaa edilebilmesi için döşeme tertibinden 40 000 lira tenzil 
edilerek 30 neu iller demirbaş maddesine zam olunmuş ve bu suretle iller döşemesi 
28 580 ve üter dmirbaşı da 102 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12,21 L cetvelinden çıkarılacak tapulama memurlarının muhabere ve telefon, tesis ve mü* 
22 kâlemelerini sağlamak üzere bu bölümün 12 nci iller posta ve telgraf ücreti maddesine 

2 000 ve merkez telefon giderleri maddesine 725 ve 22 n«i iller telefon giderleri mad
desine de 4 000 lira zam olunmuştur. 

11,12 Kadastro okulunun ilâvei inşaat suretiyle tevsiine başlanmış olduğundan ve inşaatın 
hitamında pansiyon olarak icar olunan binalar tahliye olunacağından bu bölümün 11 
nci merkez kirası maddesindeki 32 100 lira tenzil edilmiş ve L cetvelinden çıkarıla
cak memurlarla yeniden teşkil olunacak tapulama müdürlükleri ve yargıçlıkları için 
tutulacak dairelerin icarına verilmek üzere 12 nci iller kirası maddesine 24 600 lira 
ilâve edilmiştir. 

10 Sürekli görev yolluğu 
Tapulama faaliyetinin 1953 yılı içinde diğer bölgelere de teşmili mukarrer olduğundan za
ruri olarak geniş ölçüde memur tâyini yapılacaktır. Gerek bu husus ve gerekse 1952 yılında 
bu maddeye 40 000 lira aktarma yapılmasına rağmen kifayet etmediği nazara alınarak 
100 000 lira zam olunmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu 
Tapulama işlerinin devamlı surette teftiş edilebilmesini temin için maddeye 12 000 lira 
zam edilmiştir. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri : 
Getirilecek yabancı foloğrametri mütehassısının yolluğu verilmek üzere bu bölüme 2 500 
liralık ödenek konmuştur. 

70 1953 yılında (IJ) cetvelinden çıkarılacak memurlarla mevcut memurlara arazi üzerinde 
çalıştıkları günler için kanunen verilmesi gerekli gündeliklerin ödenebilmesi için mad
deye 660 000 lira zam edilmiştir. 

11,12 1953 yılı (L) cetvelinden çıkarılacak tapulama memurlarının hastalıkları halinde teda
vilerini temin için 11 nci merkez tedavi giderleri maddesine 2 500 ve 12 nci iller tedavi 
giderleri maddesine de 7 500 lira, ki, ceman bu bölüme 10 000 lira eklenmiştir, 
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309 31,32 202 nci bölümün 12 nci maddesinde arzolıınan sebepler dolayısiyle satın alınacak ta
şıtların işletme ve onarılmalarını temin için bölümün 31 nci iller taşıtları işletme gider
leri maddesine 125 000 ve 32 nci iller taşıtları onarma giderleri maddesine de 33 000 
lira ki, ceman bu bölüme 158 000 liranın zammı gerekmiştir. 

417 20 Belediye ve köy temsilcileri tarafından seçilecek komisyon üyeleri ile vukuf efbabi ve 
amele ve geçici jaloneu gündelikleri • 
Kadastro komisyonlarında ve kadastro posta tapu memurları nezdinde kanunen çalış
tırılması gerekli üye ve bilirkişilerin ve amele ve jaloncuiarın gündeliklerinin ödene
bilmesi için kifayetsizliği sebebiyle bu maddeye 8 000 lira zammolunmuştur. 

418 Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri • 
1953 yılında L cetvelinden çıkarılacak tapulama memurlarına kanunen verilmesi ge
rekli eşyanm mubayaası ve ier\ memurları nezdinde çalıştırılacak amele ve jatoncular-
la tflknisiyenler yanmda bulunacak muhtar ve bilirkişilerin gündeliklerinin ödenebil
mesi için bu bölüme 160 839 lira zammohmmuştur. 

450 Teknik Okulda Kadastro mühlendisi olarak yetiştirilecek öğrencilere verilecek burs 
ücretleri : 
îstanbulda Teknik okulda Kadastrove Harita Şubesinde Genel Müdürlüğümüz hesa
bına okuyan 56 öğrenci ile Ekim 1952 ayında alınan 25, öğrenci ki. ceman 81 öğ
rencinin ayda 100 er lira hesabı ile bir senelik burs ücretlerine verilmek üzere hu 
bölüme 10 400 lira. zammolunmuştur. 

476 10 Kadastro Okulu ve kursu genel giderleri 
203 ncü bölümün 11 nci maddesinde arzolunan sebepler dolayısiyle Kadastro Okurunun 
taihsil süresi bir yıl uzatılarak 4 seneye çıkarılmıştır. Bu itibarla okul bu sene me
zun vermemiştir. Mevcut. 156 öğrenciye ilâveten 50 öğrenci daha alınmıştır. Bunla
rın iaşesi, giydirilmesi ve tedris malzemesi ve sair masraflarını karşılamak üzere 
bu maddeye 26 654 lira ilâve edilmiştir. 

20 Tapulama kursu genel giderleri 
Tapulama kurslarında 1Ö53 yılında 440 öğrenci okutulacaktır. Bunların 3 er liradan 
9 aylık gündelikleri ile kursların idare masraflarını karşılamak üzere bu madde
ye- 128 400 liranın zammı zarureti hâsıl olmuştur. 

751 Mevcutlara ilâveten satınalınacak makine ve aletler karşılığı 
Fotogrametri usulü ile tapulama haritaları yapıldığı takdirde normal mesaha usul
lerine nazaran 4 - 5 misli daha fazla randıman alınacağı ve binaenaleyh memleket 
çapında yapılması gerekli bu ameliyenin pek kısa bir zamanda ikmalinin mümkün 
olabileceği yapılan tecrübelerden anlaşıldığından bu hususta gerekli fen aletleri ile, 
uçak satmalmmak ve tptfoğrafhane tesis edilmek üzere-(takribi fiyatları hakkında 
fabrika mümessillerinden yapılan tahkikat ve inceleme sonunda) bu bölüme 394 944 
liranın zammı icabeylemiştir. 
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SaUnahnacak aletlerin 

Cinsi 
Hepsinin takribi 

Adedi Fiyatı İzahat 

Uçak 

Kıymetlendirme aleti 

İrca aleti 

Nirengi rasat aleti 

Fotoğrafhane tesisi 

350 000 Havadan resim almaya mahsus ve hususi olarak bu 
iş için imâl edilmiş. 

300 000 Havadan alınan resimlerin haritasının tanzimi 
için ve hava nirengisi yapmaya mahsus. 

90 000 Havadan alınan resimleri fotoplân haline getir
meye mahsus. 

22 944 Arazide uçuştan evvel tesisi gereken nokatın ra
satlarında kullanılmak üzere (teadolit) 

60 000 Havadan alman fotoğrafların banyosu, diyapozi
tiflerinin tanzimi ve fotoğraf işlerinin irca işleri 
de dâhil olmak üzere yapılmasını temin için. 

822 944 
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3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 
Tapulama memurlarını ve yargıçlarını iş sahasına götürüp getiren taşıtlar için bütçe
mizden ödenen paranın mühim bir yekûna baliğ olduğu ve bununla beraber bâzı yerler
de taşıt da bulunamadığı ve bu halin tapulama işlerinin yürümesine engel teşkil edece
ği nazara alınarak her mıntaka için birer taşıt mubayaası ile gerek memurların ve ge
rekse malzeme ve matbuanın bu taşıtlarla sevkolunmalan hem masraf ve hem de zaman 
bakımından daha istifadeli görülmüş olduğundan tapulama müdürlükleri emrine tahsis 
edilmek üzere her nevi arızalı arazide seyretmeye elverişli asgari 1 ton taşıma kabiliye
tini haiz hini hacette 8 kişi istiap edebilir şekilde (50 aded) iki tekerlekli römorku havi 
jip veya bu vasıflarda taşıt mubayaası için bu bölüme 535 000 liralık ödenek konmuştur. 
(Bu maddeye mevzu ödenek Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.) 



TOPBAK VE İSKAN İŞLERİ OBNEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi 15 296 759 lira âdi ve 1 450 000 
lirası yatırımlar olmak üzere 16 746 759 lira olarak tesbit edilmiştir, ödeneklerin 1952 yılı Büt
çesine nazaran artış ve eksiliş sebepleri taalluk ettikleri tertiplerde arz ve izah olunmuştur. 
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201 11 Merkez memurları aylığı 
5613 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kadronun (L) oetvell hariç bir yıllık tutarının 
karşılığı olarak konmuştur. 

12 İller memurları aylığı 
Birinci maddede numarası zikredilen Teşkilât Kanununa bağlı fiilî kadronun (L) 
cetveli hariç bir senelik ödenek karşılığıdır. 

21 Merkez memurları açık aylığı 
Toprak ve iskân teşkilâtında i§ hacmi ziyadesiyle artmış bulunduğundan muamelâ
tın selâmetini temine matuf tedbirler icabatiyle açıkta kalması muhtemel memur
ların açık aylıklarını karşılamak üzere geçen yılki ödeenk aynen teklif edilmiştir. 

22 İller memurları açrk aylığı 
Birinci madde4e zikredilen mucip sebepler dolayısiyle geçen yılki ödeneğe 3 000 
lira ilâvesiyle 5 000 lira ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 
1952 Bütçesine bağlı (D) cetveli kadrosu 56 aded, yıllık tutarı 106 860 liradır. 1958 
yılı Bütçesiyle yapılan takviye ve intibaktan doğan fark olarak 18 240 lira ilâve 
edilmiştir. 

12 İller hizmetlileri ücreti 
Bütçeye bağlı (D) cetveli iller teşkilâtında mevcut 602 hizmetli kadrosunun bir yıl
lık ücret tutarına yeniden kurulacak olan 20 toprak komisyonu için satınalmacak 
motorlu nakil vasıtaları, şoför kadroları ile diğer hizmetli kadroları ilâvesinden 
345 600 lira fazla-konmuştur. 

203 11 Merkez hizmetlileri ücreti 
Toprak ve is&ân işleri için her yıl açılmakta olan ve âzami müddeti bir yıl devam 
eden kursta ders veren 11 öğretmenin kadroları karşılığı ödenek tutarı »larak 
19 800 lira geçen yılın aynı teklif olunmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 
Merkez kadrosunda dâhil memurların zamma müstahak çocuk adedi 104 olup bun
ların yıüık ödeneği 12 480 lira tutmaktadır. Bir yıl zarfında çocuk adedinde muay
yen bir artış olacağı tahmin edilerek 1 500 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

12 İller memurları çocuk zammı 
* İller teşkilâtında mevcut memurların zamma müstahak çocuk adedi ile yeni tâyin 
edilecek memurlar dolayısiyle artacağı mülâhazasiyle 140 000 liralık* ödenek teklif 
edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
Teşkilât kadrosunda bulunan memurların doğum yardımı karşılığı olarak 3 000 lira 
teklif edilmiştir. 

22 İller memurları doğum yardımı 
İller memurları doğum yardımı yıllık 20 000 lira ile ihtiyacın^ karşılanacağı tahmin 
edilmiştir. 
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31 Merkez memurları ölüm yardımı 
4598 sayılı Kanun gereğince ölüm halinde verilecek yardım karşılığı olup geçen yı
lın aynı 4 000 lira teklif edilmiştir. 

32 îller memurları ölüm yardımı 
îller teşkilâtında ölüm halinde 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek yardım karşı
lığı olarak 15 000 lira teklif olunmuştur. 

40 Yakacak zammı 
4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 1500 ve daha yukarı rakamlı mahaller
de vazife gören memurlara yakacak zammı ödenmekte olup rakımı yüksek mahaller
deki memur adedi de artacağı nazara alınarak 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif 
edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14. maddesini» d hkrasiyle 34, 38 ve 39. maddeleri gereğince 
T. C. E. Sandığına yapılacak ödemeler 
Memur ay-liMariyîe ücretli kadrolar tutarının terfi, giriş ve emekli aidatının karşıla
mak üzere % 5,5 nispetinde hesaplanarak konmuştur. 

10 Merkez kırtasiye 
Geçen yıl bütçeye konmuş olan ödeneğin kifayet etmemesi dolayısiyle bu yıl 1 000 lira 
ilâvesiyle 6 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme 
Merkez teşkilâtı bürolarının lüzumlu ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıl-
ki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

30 Merkez demirbaş 
Merkez teşkilâtı bürolarının noksan olan ve bulunması lüzumlu ve zaruri bulunan 
makine, ve sair demirbaş eşya ve karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi giderleri 
Merkez teşkilatındaki büroların her türlü temizlik malzemesi içme, kullanma suları ve 
sair müteferrik ihtiyaçlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma 
Merkez teşkilât bürolarının aydınlatma masrafı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma 
Merkez teşkilât bürolarının ısıtma karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

10 îller Kırtasiye 
Halen 64 Toprak Komisyonu faaliyettedir. Yeniden 20 komisyon daha kurulacaktır. Top
rak komisyonlarının ve iskân teşkilâtının yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere 
29 300 lira teklif edilmiştir. 

20 îller döşeme """""" 
Mevcut komisyon ve iskân teşkilâtiyle yeniden kurulacak 20 komisyonun ihtiyacını kar
şılamak üzere 7 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

30 îller demirbaş 
Hâlen faaliyette bulunan toprak komisyonlarından mühim bir kasanını».,çalışma va
sıtaları noksan bulunmaktadır. Yeniden 20 komisyon dana kurulacaktır. Eski ko
misyonların noksan vasıtalarının tamamlanması ve yeni komisyonların ihtiyacı bu
lunan makine ve levazımının temini ve iskân teşkilâtının noksan yasa makinelerinin 
ye diğer ihtiyaçların karşılanması için 80 000 lira teklif olunmuştur. 

40 tiler öteberi giderleri 
Mevcut teşkilâtın müteferrik ihtiyaçları, toprak komisyonlarının biMrkJfi ücretleri ve 
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ilân bedelleri kar^ıhğı olarak konmuştur. •* 
50 İller aydmlaltma 

İller iskân i^eşköotiyle toprak komisyonlarının bir ylttflc aydınlatma ihtiyaçları ola
rak teklif edilmiştir. 

60 İller ısıtma 
Faaliyette bulunan komisyonlarla iskân te^küatmı ve yeniden kurulacak komisyonla
rın ısıtma ihtiyacı karşılığı olarak ST 000 ura teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
Merkez teşkilâtının ve mevcut 64 toprak komisyonu ile islkân teşütUâtırun ve yeniden 
kurulacak 20 toprak komisyonunun çeşitli defter ve cetvelleri ihtiyâcı karşılığıdır. 

301 11 Merkez posta ve telgraf ücreti '• 
Toprak komisyonlariyle iskân teşkilâtının genişlemesi ve dolayw*yle işlerin süratle 
ikmal ve intacı için ihtiyaç olan ödenek teklif edilmiştir. 

•12 îtler posta ve telgraf ücreti ' ', 
64 toprak komisyonuna ilâveten 20 toprak komisyonu daha kurulacaktır. İskân iş
lerinin süratle ikmal ve intacına çalışılmaktadır. Bu sebeple muhabere çok artmıştır. 
îhjiyacı karşılamak üzere 50 000 lira teklif olunmuştur. 

21 Merkez telefon giderleri / ' 
Telefon konuşmaları alman sıkı tedbirler sayesinde âzami tasarruf yapılmakta ise de 
işlerin istilzam ettiği süratin temini için illerdeki teşkilâtla birçok ahvalde telefonla 
konuşma zarureti hâsıl olmaktadır. Bu icapla esasen az olan ödeneğe 2 600 liranın 
ilavesi zaruri görülmüştür. 

22 îller Telefon giderleri* 
Topak komisyonlariyle iskân işlerinin sürale yürütülmesinin istilzam ettiğ zaruretler 
dolayısiyle birçok işlerin telefonla konuşmak mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bu sebep
le 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

305 11 Merkez kira bedeli 
Genel Müdürlük teşkilâtı ayrı ayrı 2 binada kira ile oturmakta olup teklif edilen 
20 000 liralık ödenek bu iki binanın yıllık kira karşılığıdır. 

12 İller kira bedeli 
Toprak komfeyonlariyle iskân teşkilâtının kira ile işgal ettikleri binaların yıllık 
kira karşılığıdır. 

306 Giyecekler 
Merkez teşkilâtının «D» cetveline dâhil kadrolrda bulunan hizmetlilerin giyecek 
eşya karşılığıdır. 

30? 10 Sürekli görev yolluğu 
Fiilî kadroda mevcut memurların nakil ve tahvilleriyle yeniden tâyin edileceklerin 
yollukları karşılığı olarak 55 000 lira teklif olnmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu 
4784 sayılı Teşkilât Kanununun 19.'neıı maddesi mucibince toprak komisyonlarında 
vazife alan memurlara verilmekte olan ikamet yevmiyesi, iskân teşkilâtının göçmen 
yerleştirme işlerinde vazife alalı memurların yollukları karşılığı, olarak teklif 
edilmiştir. 

30 Müfettişler yolluğu 
Toprak komisyonlarının faaliyetlerinin muayyen bir iş mevsimine inhisar ettiğinden tes-



— 66 — 

bit#olunan plân ve programın zamanında tahakkuk ettirilmelerini teminen müfettiş
ler vasıtasiyle sıkı bir teftişe tâbi tutulmakta ve iskân işlerinin de ehemmiyet ve müsta
celiyeti dolayısiyle müfettişler daimî surette -teftiş ve koritrollarma devam etmekte olduk
larından 40 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Yabancı memleketler yolluğu 
Göçmen iskânında yabancı memleketlerden evvelce ne gibi tedbirler ittihaz edilmiş ol
duğunu, hangi esasler dâhilinde çalışıldığını mahallen görmek ve tetkik etmek üzere 
yabancı memleketlere gönderilecek elemanların yolluk karşılığı olarak 3 000 lira 
teklif edilmiştir. 
Yabancı uzman, hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri 
Göçmen yerleştirme işlerini tetkik etmek üzere 1951 yılında Amerika'dan bir uzman 
getirtilmiş ve tetkiklerini bitirmiştir. Göçmen işlerinin ehemmiyeti dolayısiyle 1953 
yılında da bu gibi bir tetkikin yaptırılması faydalı görülmektedir. Bu maksatla ge
çen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 
Kurslar geçici yolluğu 
Toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının ihtiyacı bulunan elemanı yetiştirmek üze
re Ankara'da Toprak ve îskân kursu namiyle bir kurs açılmaktadır. Bu kursa teşki
lâtta vazife sahibi memurlar arasında lise veya muadili tahsil görmüş olanlardan 
devam etmekle beraber hariçten de askerliğini yapmış lise mezunu öğrenci alınmak
tadır. Bu yıl kursa 80 öğrenci alınacaktır. Bu öğrencilerin yeymiye ve yol mas
rafları karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen, teklif edilmiştir., 

Merkez memurları tedavi giderleri 
Merkez teşkilâtında bulunan memurların tedavi masrafları karşılığı olup geçen yıîki 
ödenek aynen teklifi zaruri bulunmuştur. 
îller memurları tedavi giderleri 
tiler memurlarından hasta olacakların tedavileri için 15 000 liralık ödenek teklif edil
miştir. 

Merkez taşıtları işletme giderleri 
Merkez teşkilâtında mevcut bir kamyonet ve bir motosikletin işletme masrafı olarak 
3 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Merkez taşıtları onarma gideri 
Merkez teşkilâtında mevcut nakil vasıtalarının onarma masrafı olarak 1 500 liralık 
ödenek teklif edilmiştir. 
îller taşıtları işletme gideri 
Toprak komisyonlarında 64 kamyonet çalışmaktadır. Bunların köylerde çalıştırılma
ları dolayısiyle akar yakıt sarfiyatı daha fazla olmaktadır. Yeniden kurulacak 20 
toprak komisyonu ihtiyacı da nazara alınarak geçen yılki ödeneğe 50 000 Jira faz-
lasiyle 200 000 lira teklifi zaruri bulunmuştur. 
îller taşıtları onarma gideri 
Birinci maddede zikredilen sebepler ve yeniden alınacak nakil vasıtalarının onarma 
karşılığı olarak 70 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Hayvan yem bedeli 
Toprak kursunda çalıştırılan çift atlı arabanın yıllık ihtiyacı olarak 3 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Toprak işleri taşıma giderleri 
Merkezden toprak komisyonlarına gönderilmekte olan eşya ve levazım ile komisyon-
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lar arasında yapılacak eşya ve levazım nakliye ücreti olarak geçen yılki ödenek ay
nen teklif edilmiştir. 

12 İskân işleri taşıma giderleri 
Göçmenlerin nakli masrafına karşılık 75 000 lira teklif edilmiştir. 

417 4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya ve giyecekler 
4784 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde (Toprak komisyonları hizmetinde kullanıl
mak üzere gerekli taşıtlar ve kadrolar dâhil bulunanların yaşama ve çalışmalarını ko-
laştırmak üzere her türlü eşya verilebilir.) diye yazılı bulunmaktadır. Bu kanuni hük
me istinaden toprak komisyonlarına memurlarının her türlü yatacak eşya ve leva
zım ihtiyacını karşılamak üzere lüzumlu ödenek teklif edilmiştir. 

425 10 İskân yiyecek giderleri 
2510 sayılı İskân Kanununun 15 nei maddesinin «C» bendine göre göçmen ve mül
tecilerin iskânlarına ve iskânlarından itibaren müstahsil hale gelinceye kadar iaşe
lerine bir yıl müddetle devam ettirilmesi gerekmektedir. Halen bulundukları böl
genin durumu itibariyle iaşeleri zaruri görülen bir kısım göçmenler ile yeniden gel
mekte olan göçmenlerin iaşelerini temin için lüzumlu ödenek teklif edilmiştir. 

20 İskân giyecek giderleri 
Göçmen ve mülteci ailelerine pek ziyade muhtaç durumda bulunanlar için 10 000 lira 
teklif edilmiştir. 

30 İskân tedavi giderleri 
Göçmen ve mülteci ailelerinden memleket hastanelerinde parasız tedavisi mümkün olmı-
yanların sadece ilâç paraları için geçen sene bütçesiyle kabul edilen 10 000 lira kâfi 
gelmiyeceği bittecrübe anlaşılmış bulunmaktadır. Onun için bu miktara 10 000 lira 
daha ilâvesiyle 20 000 liraya iblâğı zaruri bulunmuştur. 

40 Muhacir ve mülteciler için derneklere yatırılan giderler karşılığı 
İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve İzmir illerinde daimî hizmete hazır vaziyette bulundu
rulması lâzımgelen Kızılay Derneği aş ocaklarına iaşe ve idare masrafı karşılığı olarak 
300 000 ve 1953 yılında inşa edilecek olan göçmen evlerinin inşaat masrafı olarak 
4 487 572 lira ki, ceman 4 787 672 lira ödenek teklifi zaruri bulunmuştur. 

50 Başka her çeşit giderler 
İskânı icabeden göçmenler için her yerde Hazine arazisi bulunmadığından bunlar 
için lüzumlu ev arsalarının temini, şarkta yerleştirilecek. menkul eşhasa ev yardımı 
yaptırılması ve heyelana mâruz köylerin başka yerlere nakillerinin sağlanması, arazi 
sürme işleri diğer iskân işleri için 2 200 000 lira teklif edilmiştir. 

427 4760 sayılı Toprak Bayramı Kanununun uygulanma gideri 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun kabul edildiği tarihi takip eden ilk pazar günü 
yapılacak tören masrafı karşılığı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiuin «F» fıkrasının 2 nci bendinde yazılı dağıtılan 
arazi açma giderleri 
Topraksız çiftçiye verilen işlenmemiş araziyi çiftçi mevcut kendi vasıtasiyle açma
sına imkân olmadığı anlaşılmış olduğundan bu gibi araziye sürdükten sonra çiftçiye 
vermek üzere traktör grupları teşkil olunmuş ve halen 23 traktör faaliyette bulun
maktadır. Bunların faaliyeti için lüzutmlu! olan işletme masrafı karşılığı ödenek tekli
finde bulunulmuştur. 

451 10 Satınalma ve abone 
Genel Müdürlük teşkilâtı için lüzumlu ve faydalı görülen eserlerin satın alınması ve 
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günlük gazetelerin abone bedeli karşılığı olarak geçen seneki ödenek aynen teklıt edil
miştir. 

20 Başka her çeşit giderler 
Faydalı görülen eserlrein telif hakkının satın alınması ve bu gibi eserleri tabı ve sair 
müteferrik masrafları karşılığı olmak ü/jere geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

457 İç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 
Toprak ve iskân işleri mevzuunda zaman zaman kongre ve toplantılar yapılmaktadır. 
1953 yılında yapılacak kongre için geçen yılkı ödenek aynen teklif edilmiştir. 

476 Toprak ve İskân işleri kursu giderleri 
Toprak komisyonlarının ihtiyacı bulunan elemanlar yetiştirmek üzere 1946 yılında açıl
mış bulunan Toprak Kursu her yıl faaliyetine devam etmektedir. Yeni kurulacak 20 
toprak komisyonu için ihtiyaç olan 80 öğrenci alınacaktır. Kurs öğrencilerine verilo-

• cek yevmiye ile kursun idari masraflarını karşılamak üzere 85 000 lira teklifi zaruri 
bulunmuştur. 

501 Geçen yıl borçları 
Düyuna kalmış borcun istihkak sahibine ödenmesinin temini bakımından geçen yılki 
ödeneğe nazaran 4 052 lira eksiğiyle 948 lira teklif edilmiştir. 

502 10 1948 - 1951 yıllan borçları 
1948 - 1951 yıllarından tahakkuk etmiş olup hali hazırda ödenemiyen 7 000 liralı &. 
borcu istihkak sahiplerine ödenmesi için g;eqen yıla nazaran 2 000 lira fazla ödenek 
teklif edilmiştir. 

20 1928 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1947 yıllarında tahakkuk eden borçlanın ödenmesi için 1 900 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 

731 4753 vıe 5618 sayılı Kanunun 45 nci maddesi ve geçici 2 nci maddesine göre ya
pılmış ve yapılacak kamulaştırma bedel ve farklarından nakden Ödenecekler 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa tevfikan kamulaştırılacak arazinin kamulaştırma 
bedeli olarak geçen yıl bütçesindeki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

751 10 Optik alet ve teknik malzeme 
üVfevcut komisyonlardan bâzılarının ve yeniden kurulacak olan 20 torpak komisyonu
nun opti'k alet ve teknik malzeme ikmali için 175 000 liralık döenek teklifi zaruri 
bulunmuştur. 

20 Traktör grupları için traktör, pulluk ve sair malzeme satmalma ve tamir bedeli 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gereğince topraksız çiftçiye dağıtılan topraklar
dan kendi vasıtalariyle çalışamıyacak kadar oturmuş ham toprakları açıp çiftçiye 
vermek üzere teşkil olunan ve halen mevcut 23 traktörün malzeme satmalma ve ta
mir bedeli olarak 15 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

771 4753 saydı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak 
özel fon 
4753 sayılı Kanuna göre toprak verilen çiftçiye 47 nci maddesi uyarınca kuracak
ları işletme yapı ve tesislerini meydana getirmek ve bunların oanrılmasmı ve işletme
nin yıllık işletmesini sağlamak üzere kuruluş ve onarma kredisiyle yıllık işletme kre
disi açılmakta olup bu kredi 3202 sayılı Kanun gereğince 1951 - 1952 yıllarında Zi
raat Bankası sermayesinden temin olunmuştur. 1953 yılında da aynı suretle sağlan 
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ması mümkün görülmekte olup normal esaslara göre önümüzdeki yıl için geçen se-
neki ödenek aynen teklif edilmiştir. 
Satınalmacak motorlu nakil vasıtaları bedeli 
Yeniden kurulacak olan 20 toprak komisyonunun ihtiyacı için satmahnacak motorlu 
nakil vasıtaları karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üzere 180 000 
lira konmuştur, 

ADALET BAKANLIĞI 

Adalet hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili işler için 1953 malî yılında harcanılması gereken öde
nek geçen yıla nazaran 13 000 000 lira fazlasiyle 64 587 206 lira olarak tesbit edilmiş, bundan 
56 544 206 lirası (A - 1) işaretli cetvele 6 628 000 lirası (A - 2) işaretli cetvele konmuş ve 
1 415 000 lirası da Adalet binalariyle ceza evleri inşaatının sâri taahhütleri karşılığı olarak Ba
yındırlık bütçesinde yer almıştır. 

Bu bütçeye İstanbul'daki Adlî Tıp teşkilâtının ıslah ve noksanlarının ikmali; mevcuda ilâ
veten 35 bucakta yeniden Sulh Mahkemesi kurulması, halen 37 ilçede mevcut sulh mahkemesi teş
kilâtından 30 unun daha asliye mahkemesi haline getirilmesi ve mevcut teşkilâtın takviyesi için 
hazırlanan kanun tasarıları karşıhğı olarak da gerekli ödenekler konmuş ve mevcut tertiplere 
ilâve edilen ödeneklerin mucip sebepleri aşağıda arzedilmiştir. 

B. M. 

101 Bakan ödeneği 
5857 sayılı Kanun gereğince konmuştur. Geçen yılın aynıdır. 

201 11 Merkez memurları aylığı 
12 iller memurları aylığı 

Bu bölümün ödeneği geçen yıla nazaran 3 615 665 lira fazladır. Bu miktarın 107 100 
lirası Adlî Tıp teşkilâtında yapılacek tadil ve tevsiler için, 2 008 500 lirası 35 bucakta 
yeniden sulh mahkemesi kurulması ve 30 ilcdeeki sulh mahkemelerinin asliye mah
kemesi haline getirilmesi ve mevcut mahkemelerin yargıç, ve kalem kadrolarının tak
viyesi için hazırlanan kadro kanun lâyihası karşılığı için 1 502 165 lirası da 4598 
sayılı Kanun gereğince yapılmış olan ve önümüzdeki yılda da yapılması gereken 
terfi farklarını karşılamak üzere ilâve edilmiştir. Fiilî kadrolar meyanında olup kul
lanılmasına mahal kalmıyan 20 lira aylıklı bir aded Mehakim şubesi kâtip kadrosu 
da (L) cetveline alınmış olduğundan bunun bir yıllık tutarı bulunan 2 100 lira da 
tenzil edilmiştir. 
Bu sebeplerle bu bölümün ödeneği 3 508 565 lira fazlasiyle 28 899 500 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetliler ücreti 
12 İller hizmetliler ücreti 

Geçen yıla nazaran 430 320 lira fazlasiyle 2 842 800 lira teklif edilmiştir. Bu artışın 
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39 660 lirası adlî tıp teşkilâtında yapılması derpiş edilen ıslahat dolayısiyle bu müesse
se müstahdemin kadrosunda yapılan tadilât karşılığı olarak mütebaki 390 660 lirası da 
merkez ve iller kadrolarında yapılan intibak ve tadilât ile 35 bucakta kurulacak sulh 
mahkemeleri hizmetlileri, mevcut mahkemelerin kadrolarındaki hademe, bekçi, kaloriferci 
gibi hizmetlilerin ve ceza ve tevkif evleri ile çocuk ıslah evleri kadrolarının doktor, 
gardiyan, hademe, şoför gibi müstahdemin kadrolarında (D) cetvelinde görüleceği veç
hile yapılan değişikliklerden mütevellittir. 

206 11-40 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Bu bölümdeki 388 510 lira fazlalığın 321 620 lirası teşkilâtın tevsii ve takviyesi için 
hazırlanan kanun tasarıları gereğince kadroya ilâve edilecek yargıç ve memurların ço
cuk, doğum ve yakacak zamlarını karşılamak üzere mütebakisi de 1952 Bütçesinin tat
bikatına göre kifayetsizliği anlaşılan maddelerin noksanını ikmal için teklif edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 ne i maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince memuriyete girdikten sonra yabancı dil 
öğrenenlere bu husustaki tüzük gereğince 1 500 lira para mükâfatı verilmektedir. 1953 
yılında yabancı dil imtihanına girip kazanacakların adedi malûm değilse de mevcut 
hükme nazaran bir ödeme zarureti hâsıl olduğu takdirde karşılık bulunmasını teminen 
geçen yılın aynı olmak üzere 6 000 lira konmuştur. 

2f>9 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Aylık ve ücret tertiplerindeki ödenek artışlariyle mütenasip olmak üzere 223 617 lira 
fazlasiyle 1 905 500 lira konmuştur. 

210 Temsil ödeneği 
Bakanlık müsteşarlığına yargıç sınıfından olmıyan birisi getirildiği takdirde 5027 sa
yılı Kanun gereğince yargıç ödeneği verilmiyerek diğer bakanlıklar müsteşarları gibi 
temsil ödeneği, verilmesi gerekeceğinden geçen yıl ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. 

219 Yargıç ödeneği 
Yeniden teşkili düşünülen mahkemelerle, teşkilâtın takviyesi için alınacak yargıç kad
rolarının ve halen fiilî kadroda bulunan muhtelif derecede yargıç ve savcıların 5017 

. sayılı Kanun gereğince hesaplanan bir yıllık ödenekleri karşılığı olarak 4 307 100 
lira konmuştur. , . . , , . . 

301 10-60 Merkez "dâireleri* büro giderleri 
Yargı tayda kurulan 2. H u k u k Dairesi döşeme ve demirbaş ihtiyacının tamamlanması, 
bakanlık daireleriyle Yargı tayda mevcut döşeme ve demirbaş eşyadan pek fazla es
kimiş ve yıpranmış olanlarının tamir ve ıslahı, yeniden 10 aded yazı makinesi mu
bayaası, zat işleri ve adlî sicil fişlerinin muhafazası için lüzumu kadar dolap yaptı
rılması, geçen yıl bütçesinin ta tb ikat neticesine göre temizlik, su, ilân, ufak tefek 
tamirat ile sair çeşitli giderlerin mevcut öteberi ödeneğiyle karşılanması mümkün gb-

- : rüİemediğinden bu ihtiyaçların temini için geçen yıla nazaran 11 000 lira fazlasiyle 
101 506 lira teklif edilmiştir. r v • •.- \•' %" \ ' ' ' ' 

302 10-60 î l ler büro giderleri : 
35 bucakta kurulacak sulh mahkemesi ile 30 ilçede kurulacak asliye mahkemesi ih
tiyaçları için gerekli ödenek nazara alınmış olmakla beraber birçok şehir ve kasaba-
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larda elektrik tesisatı ve yeni yapılan adalet binalarında da kalorifer tesisatı vücuda 
getirilmiş bulunması ve bu tesisatın eski teshin ve aydınlatma vasıtalarına nazaran 
daha masraflı olması, mahkemelerde mevcut yazı makinelerinden pek fazla yıpran
mış ve hurdalaşmış olanlarından bir kısmının da 1953 yılında yenilenmesinin mukar
rer olması, kasası olmıyan mahkemelere emanet para ve kıymetli evrakın muhafa
zası için kasa tedariki, eskimiş ve yangına sebebiyet verecek durumda olan sobaların 
yenilenmesi, masa, sandalya, dolap ve sair çeşitli döşeme, demirbaş eşya ve levazı
mının mümkün mertebe noksanlarının ikmali ve tamiri için bu bölümün muhtelif mad
delerine 368 511 lira ilâvesiyle 1 354 295 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Yeni kurulacak mahkemelerin ihtiyaçları da nazara alınarak 5 500 Ura fazlasiyle 
616 483 Ura teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta, telgraf ücretleri 
1952 yılının altı aylık masrafına nazaran Bakanlık ve Yargıtayın vasati aylık posta 
ve telgraf gideri 30 000 lira civarındadır. Bu sebeple 1953 yılı için 100 000 lira 
fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

12 İller posta ve telgraf ücretleri 
Ağustos 1952 sonuna kadar yapılan sarfiyat neticesine ve muhtelif mahallerden vu-
kubulan taleplere nazaran aylık masraf vasatisi 268 000 lira civarındadır. Yeni ku
rulacak mahkemelerin ihtiyaçları da nazara alınarak ve asgari bir hesapla geçen yıla 
nazaran 1 024 000 lira fazlasiyle 2 904 725 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon giderleri 
Bu tertipteki 15 000 lira halen mevcut telefon tesis ve mükâleme masraflarına ancak 
kifayet etmekte bulunduğundan Yargıtayda yeniden ihdas edilen 2 dairenin başkan 
ve üyeleriyle kalemleri için telefon makinesi mubayaasiyle kurulması ve bozuk tele
fonların ıslahı için 3 000 lira fazlasiyle 18 000 lira konmuştur. 

22 tiler telefon giderleri 
Cumhuriyet savcılarının birçoklarının telefonu yoktur. Jandarma telefonundan mu
vakkaten istifade etmekte olanlar da birçok engellerle karşılaşmakta oldukların
dan mühim merkezlerdeki Cumhuriyet savcılarının odalarına birer telefon makinesi 
temin ve tesisiyle mükâleme masraflarını karşılamak üzere 20 000 lira fazlasiyle 
35 000 lira teklif edilmiştir. 

İller kira bedeli 
Yeni kurulacak mahkemelerin kira bedellerini karşılamak üzere 16 000 lira fazlasiyle 
164 443 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler 
Bakanlık, Yargıtay ve Ankara Adliyesindeki hademelerin giyecekleriyle yeni kuru
lacak mahkemeler de dâhil olmak üzere mahkeme mübaşirlerinin bugünkü rayice e'6-
re hesaplanan elbise masraflarını karşılamak üzere 22 565 lira fazlasiyle 107 965 lira 
teklif edilmiştir. 

10 Sürekli görev yolluğu 
35 bucakta Sulh mahkemesi kurulması, 30 ilçedeki Sulh mahkemesinin Asliye mahke
mesi haline getirilmesi ve mevcut teşkilâtın takviyesi için alınacak kadrolara tâyin 
edileceklerin yolluklarım karşılamak üzere 98 384 Ura fazlasiyle 370 34Ö lira konmuş
tur, 
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20 Geçici görev yolluğu 
Yeni teşkilât dolayısiyle 8 000 lira eklenerek 58 000 lira teklif edik.,.^. 

30 Müfettişler yolluğu 
Geçen yılın aynıdır. 

40 Yabancı uzman, ve hizmetlileriyle bunlara yardımcı personelin yolluğu. 
1953 yılında çocuk mahkemeleriyle infaz müesseselerimizde tetkikat yaparak inkişaf
ları bakımından rapor vermek üzere Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydala
nılarak 6 ay müddetle celbine lüzum görülen bir eksperin 36 lira hesabiyle gündelik 
ve yol giderlerini karşılamak üzere yeniden açılan bu maddeye 9 720 lria konmuştur. 

11 Merkez tedavi giderleri 
12 tiler tedavi giderleri 

Bu bölümün iller tedavi maddesine konan ödeneğin hasta memurların tedavisine ki
fayet ötmediği anlaşılmış olduğundan bu sebeple bir miktar zam yapılması zaruri 
görülmekle beraber yeni kurulacak mahkemeler ve mevcudun takviyesi için alınacak 
kadrolara tâyin edileceklerin ihtiyaçları da nazara alınarak geçen yıla nazaran 
19 900 lira fazlasiyle 84 900 lira teklif edilmiştir. 

11-42 Taşıtlar giderleri 
Bu bölümün 11 - 32 nci maddelerine konan ödenek geçen yılın aynıdır. Ancak her 
sene olduğu gibi bu sene de Zonguldak, Kocaeli, T'ekirdağj ve Bursla ceza evleri için birer 
kamyon mubayaası düşünülmüş ve bunun için gerekli ödenek de yatırımlar bütçe
sine konmuş olduğundan kadroya ilâve edilecek bu dört kamyon ile mevcutların yıpranmış 
olmaları hasebiyle fazla benzin ve yağ masraflariyle onarımları nazara alınarak 41 nci 
işletme maddesine 10 000 ve 42 nci onarma maddesine de 5 000. lira olmak üzere 
15 000 lira fazlasiyle 64 750 lira teklif edilmiştir. 

Temsil giderleri 
Geçen yılın aynı olmak üzere 2 000 lira konmuştur. 

.... sayılı Adlî Tıp Kanununun 6, 9 ve 11 nci maddelerine göre verilecek huzur ücreti. 
Bu husustaki kanun tasarısının kabulü halinde harcanmak üzere 31 000 lira kon
muştur. 

10 Suç gideri 
Suç giderleri karşılığı olarak 1950 yılında 600 000 lira tahsisat konulmuş ise de bu öde
nek tamamen sarfedilmiş ve ayrıca 80 500 liralık bir düyun da tahakkuk etmiştir ki, bu 
düyunla birlikte tahakkuk miktarı 680 500 liraya baliğ olmuştur. 
1951 yılında 150 000 lira ek ödenekle birlikte 750 000 liraya baliğ olan suç gideri 
tamamen sarfedildikten sonra ayrıca 139 955 lira da düyun tahakkuk ettirmiştir ki, 
bu düyunla birlikte 1951 yılı tahakkuku 889 955 liraya yükselmiştir. Bu iki senelik 
tahakkuk durumuna ve tatbikata nazaran 1952 yılı Bütçesiyle verilmiş bulunan 
720 000 liranın kâfi gelmiyeceği anlaşılmaktadır çünkü 1952 Bütçesiyle verilmiş bulu
nan 720 000 liradan Temmuz 1952 sonuna kadar 5 ay zarfında 344 356 lira sarfedilmiş ve 
55 000 liradan fazla bir meblâğın da tediyesi tahakkuk etmiştir ki, bununla birlikte 
5 aylık sarfiyat 400 000 lirayı tecavüz etmektedir. 
1952 yılı içersinde 50 bucakta yeniden sulh mahkemeleri, muhtelif yerde de yeniden 
ağır ceza mahkemeleri kurulmuş olduğundan bu mahkemeler tarafından sarfedile-
cek paranın da aynı tertipten ödeneceğine göre 1952 ihtiyacının kapatılabilmesi için 
ek ödenek alınmasına mecburiyet, hâsıl olacağı anlaşılmıştır. 
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Bu sebeple 1953 yılı Bütçesine konacak ödeneğin 1 005 000 liraya çıkarılması zaruri 
görülmüştür. 

20 Hukuk Mahkemeleri Usulü. Kanunu gereğince adliye müzahereti giderleri 
Kanun gereğince adlî müzaheretten faydalanmalarına karar verilenlerin işlerinin yü
rütülmesine bütçedeki ödeneğin kifayet etmiyeceği ve 1952 yılı içinde ek ödenek alı
nacağı nazara alınarak 1953 yılı ihtiyaçlarının karşılıksız kalmamasını teminen bu 
maddeye 4934 lira fazlasiyle 9 934 lira konmuştur, 

30 Yabancılar istinabe giderleri 
40 Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından açılacak dâvalar gi

derleri 
50 Medeni Kanunla ve başka kanunlar gereğince yargıcın kendiliğinden görmeye ve 

yapmaya ödevli bulunduğu dâva ve işler giderleri 
Bu maddelerdeki ödenek ihtiyacı karşılamakta olduğundan geçen yılın aynı kon
muştur. 

10 Müşahede evi yiyecek giderleri 
Adlî Tıp Müessesesi müşahede evi 40 yataklı bir hastane mahiyetinde olduğundan 
günde ortalama 30 kişi bulunacağı nazara alınarak ve beherinin iaşe masrafı 150 ku
ruş hesabiyle 16 425 lira konmuştur. 

20 Yönetim giderleri 
Adlî Tıp Müessesesinin öteberi, döşeme, demirbaş, kırtasiye, basılı kâğıt, su, elektrik ve 
ısıtma giderleri, çamaşır, elbise ve yatak takımlariyle onarmaları bu tertipten karşı
lanmaktadır. Müşahedehaneye yatanların hemen hepsinin akıl hastası olduğundan 
kendilerine tahsis edilen yatak takımlariyle verilen çamaşırları sık sık yıpratmakta ve 
yırtmakta, kapı, cam ve saire gibi levazımatı da kırmakta ve bozmakta olduklarından 
bunların mütemadiyen onarılması ve yenilenmesi için bütçede mevcut ödenek kifayet et
memekte olmakla beraber Yüksek Meclise sunulan Adlî Tıp tasarısının kabulü halinde tat
bikatın gerektireceği sair masraflar da nazara alınarak bu tertibe 13 750 lira ilâvesiyle 
30 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Otopsi sandıkları ve kimyevi ecza satmalma giderleri 
Adlî tabipliklerin otopsi sandıklariyle tahlil için morg, kimyahane, biyoloji, pataloji, 
müşahedehane lâboratuvarl arında kullanılan kimyevi eeza ve malzeme ile çok mühim 
vakalarda adlî tapiplerin muhtaç olduğu muayene vasıtalarının karşılığı olan bu 
tertibe, hazırlanan Adlî Tıp Kanun tasarısı da nazara alınarak 7 000 lira ilâvesiyle 
15 000 lira konmuştur. 

10 Yiyecek" giderleri 
Mayıs gayesi istitistiklerine göre ceza evlerindeki mahkûm ve mevkuf sayısı 30000 e 
baliğ olmaktadır. Bundan iş esası üzerine kurulan 9 ceza evinde bulundurulan ve 
iaşeleri kendi kazançlariyle sağlanan 2510 mahkûmun tenzili halinde 27 490 mahkûm 
ve mevkufun Devletçe iaşesi gerekmektedir. Buna ilâveten halen mevcut 1385 gardi
yan ile yeni teşkilât dolayısiyle kadroya ilâve edilen 90 gardiyanın iaşelerinin de he
saba katılması zaruridir. 750 gramlık bir ekmeğin vasati fiyatında ve 20 kuruş değe
rindeki bir kab yemeğin fiyatında bir değişiklik yoktur. 
Ceza ve tevkif evlerinde iaşe edilenler üç grupa ayrılmıştır. Dışarı ile her türlü ihtilât-
tan katî surette mahrum olan hücre hükümlüleriyle çocuk ıslah ve ceza evleri hükümlüleri

nin kalori esasma göre iaşeleri icabetti ğinden bunların iaşeleri birer lira hesabiyle, fa
kir hükümlülere bir ekmekle berabe r günde 20 kuruşluk da gıda maddesi verildiğin
den bunların iaşeleri de 47 kuruştan ve diğer mahkûmlar ile gardiyanlar da yalnız 
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birer ekmek verilmek suretiyle iaşe edildiklerimden bunların iaşeleri de 27 kuruş üze
rinden hesap edilmek suretiyle bütçeye ödenek konmuştur. 
Bu gruplara dâhil olan mahkûm sayılariyle gardiyan adedi ve iaşe tutarları aşağıda 
gösterilmiştir: 
Günde yalnız birer ekmek verilecek 
olanlar 15.000 X 27 X 365 = 1.478.250,00 
Bir ekmek ve 20 kuruşluk gıda mad
desi verilecek olanlar 11.490 X 47 X 365 = 1.971.109,50 
Bir lira üzerinden beslenecekler 1.000 X 100 X 365 = 365.000,00 
Gardiyanlar 1.475 .X 27 X 365 = 145.361,25 

3.959.720,75 

20 Doktor ücreti ve ilâç giderleri 
Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi, her ceza evinde bir tabip ve eczacı gibi elemanla
rın bulundurulmasını ve revir tesisini âmir bulunmakta ise de bu halen temin edileme
miş bulunduğundan bu maddeye konulan ödenekle lüzumu halinde hariçte bir doktor ve 
dişçiye sevkedilen mahkûmların doktor ücretleri ve ilâç masrafları ve ayrıca bulunan 
yerlerde ceza evi revirleri ve hastanesinin sıhhi tesisat ve masrafları da bu tertipten ve
rilmektedir. 
541 ceza evindeki tabip ihtiyacına karşılık ancak 23 doktor mevcut olup bunlar da mer
kez ceza evlerinde istihdam edilmektedir. Bu sene bütçeye bağlı (D) cetveline 150 lira 
ücretli 9 doktor daha ilâve edilmiş ise de diğer ceza evlerindeki hasta hükümlülerin ser
best doktorlara ücret mukabilinde tedavi ettirilmesi ve masraflarının ödenmesi ve bil
hassa yeni ilâçların fiyatlarının çok yüksek olmaları hasebiyle bütçede mevcut 50 000 
lira yetişmediğinden bu maddenin ödeneği 50 000 lira ilâvesiyle 100 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

30 Yönetim giderleri 
Ceza ve tevkif evlerinin idaresiyle alâkalı bütün ihtiyaçların karşılanması ve bu cümle
den olarak kira bedelleri, öteberi, giderleri, gardiyan, hükümlü ve mevkuf elbiseleri, ça
maşır ve ayakkabı masrafları, elektrik, su ve yakacak giderleri, müesseselerin demirbaş 
ve döşeme masrafları, kırtasiye, basılı kâğıt, kitap bedelleri, ranza imalâtı, küçük onar
malar, ilân ve sair her çeşit giderler bu tertipten karşılanmaktadır. 
Mevkuf ve hükümlü adedinin artmış olması, 1952 yılında yeniden 49 yerde ceza evi açıl
ması ve 1953 yılında 60 ceza evinin daha açılmasının gerekmiş olması, gardiyan adedi
nin 1385 ten 1475 e çıkarılması, hükümlülerin yerlerde yatırılmaniasım temin için ran
za imalâtına başlanılmış olması, bölge ceza evleriyle çocuk ceza evlerinin artırılması, kad
rodaki öğretmenler çok az olduğundan mânevi kalkınmayı temin için 1953 ten itibaren 
ceza evlerinde konferans vermesi münasip görüleceklere ücret verilmesi muvafık görül
düğünden ve bunların ise yönetim giderlerine tesiri aşikâr bulunduğundan bu ihtiyaç
ların mümkün mertebe karşılanabilmesi için 244 250 lira fazlasiyle 990 500 lira teklif 
edilmiştir. 

40 Sevk giderleri » • - : • * - » ' • • . . - -
Geçen yıla nazaran 30 000 lira artırılmıştır. Bunun ballıca zaruri sebepleri şunlar
dır : 
1. Hükümlü ve mevkuf sayısı artmış ve daimî bir artış kaydetmekte bulunmuş olması; 
2. Hücre cezasının bütün ağır hapis hükümlülerine teşmili sebebiyle bu yüzden yapıla
cak nakillerin de artacağı; 
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3. Değirmisaz yeni .ceza evine sevkedilen hükümlü ve muhafızların yollukları Eti 
Bank tarafından ödenmekte iken Bankanın 1953 yılından itibaren bu masrafları kabul 
etmiyeceğini bildirmiş olması; 
4. Eskişehir'de yeniden açılan çocuk ceza evine yapılacak nakiller bu sebeplerle 1952 
yılında 140 000 lira kâfi gelmediğinden aktarma yapılmış olması keyfiyeti de göz 
önüne alınarak 1953 yılı için 170 000 lira teklif edilmiştir. • 

50 Ceza ve tevkif evleri ile hükümlü çocuk ıslah evlerinde abnacak sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği giderler 
Bu maddeye konulan ödenek hükümlü ve mevkufların sağlık durumlariyle ilgili tedbir
lerin süratle alınmasını temin içim kullanılmaktadır. Esasen bir çoğu asgari sağlık 
şartlarından mahrum olan seza evlerinde sâri hastalıklardan, korunma ve icabmda mü
cadele faaliyeti bu tertipten yapılan masraflarla mümkün olmaktadır. Geçen yıla na
zaran görülen 10 000 lira fazlalık ceza evlerinin ve hükümlü adedinin artışından ileri 
gelmektedir. 

Milletvekilleri seçim giderleri 
Geçen yıl ödeneği aynen konmuştur. 

- Üniversite ve yüksek okullarda okutulan Öğrencilere verilecek burslar 
Ankara üniversitesi Hukuk Fakültesinde Bakanlık hesabına okutulmakta olan öğren
ci adedi bire inmiştir. Bunun ayda 100 lira hesabiyle bir yıllık burs ücreti olan 1 200 
lira ile ders yılı içinde bir d^fa ödenmekte bulunan 50 lira harç giderini karşılamak 
üzere 1 250 lira konmuştur.' 

10 Satınalma ve abone 
Teşkilât için tatbikatta faydalanmak ve çalışmakta olan kanun tadili komisyonlarına 
ilmî ve içtihadi incelemelerinde kaynak ve yardımcı olmak, yargıç ve savcıların bil
gilerini çoğaltmak ve yüksek dereceli kaza mercilerine hazırlamak ve eser telifi husu
sundaki emel ve isteklerini teşvik etmek maksatlariyle yerli ve yabancı eser satınalın-
masma halen mevcut olan 5 000 liralık Ödenek kifayet etmediğinden kıymetli huku
ki eserlerin satınalmabilmesini teminen 2 500 lira ilâvesiyle 7 500 lira teklif edilmiş
tir. 

20 Başka her çeşit giderler 
Adalet Dergisinin yazı ve tercüme ücretleri, Yargıtay Hukuk, Ceza ve içtihadı Bir
leştirme kararlarının ve Bakanlık Tamimler Mecmuasının kâğıt, karton ve' baskı gi
derleri ve bakanlıkça telif ve tercümeleri satmalınan hukuki eserlerin baskı ve ki
tapların cilt giderlerini karşılamak üzere geçen yılın aynı olarak 45 000 lira kon<-
muştur. 

30 Adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenleme giderleri 
Faaliyet halinde bulunan ve gelecek yıl da çalışmalarının devam edeceği anlaşılan 
(Medeni Kanun) ve (îcra ve İflâs Kanunu) ve (Türk Ceza Kanunu) tadili komis-
yonlariyle teşkili kuvvetle muhtemel diğer ihtisas komisyonlarının üyelerine verile
cek ücretleri bütçede halen mevcut olan 5 000 lira karşılayacak durumda olmadığından 
bu madde ödeneği 5 000 lira ilâvesiyle 10 000 liraya çıkarılmıştır. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit giderleri * . 
Geçen yılın aynı olmak üzere 18 000 lira konmuştur. 

20 Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluk ve giderleri 
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21 Bursiyerin memleket dahili yolluklarını karşılamak üzere beher bumyer için 
100 er lira hesabiyle geçen şene olduğu gibi 2 100 lira konmuştur. 

.30 E. C. A (Marshall). Teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve giderleri jü^*7"*1 • * • * 
Bir bursiyerin iç ve dış memleket yolluğunu karşılamak üzere geçen sene olduğu gibi 
4 100 lira konmuştur. 

453 10 Kurum ve derneklere katılma payı 
1. Merkezi Roma'da bulunan hususi hukukun birleştirilmesi Milletlerarası Enstitü
süne üye olmak, 
2. Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine iştirak hissesi 
karşılıkları olmak üzere geçen yılın ayın olarak 2 350 lira konmuştur. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Dışişleri Bakanlığının işar ve talebi üzerine 1953 yılında aşağıda yazılı kongre kon
ferans ve komisyonlara Hükümetimiz adına iştirak edilmesi lüzumlu ve faydalı gö
rülmüş olduğundan bunlara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri için 5 000 lira 
fazlasiyle 10 000 lira konmuştur. 
1. Londra'da akdedilecek çocuk yargıçları konferansı ile Birleşmiş Milletler Krimi
noloji Cemiyeti ve Enstitüsü tarafından tertiplenen seminer ve kongreler. 
2. Milletlerarası Ceza ve Ceza evleri Komisyonu. 
3. Telif hakları, konferansı, 
4. Hususi hukukun tevhidi konferansı, 
5. Milletlerarası Enstitüsü, 
6. Adlî Tıp kongreleri, 

501 Geçen yıl borçları 
Malî yılın hitamından sonra tahakkuk eden borçlar ekseri senelerde olduğu gibi 
75 000 lirayı mütecaviz bulunmaktadır. Bu sebeple ihtiyaca uygun olarak 35 257 lira 
fazlasiyle 75 000 lira konmuştur. 

502 10 1948 - 1951 yılları borçları 
Tahakkuk eden borçları karşılamak üzere 100 000 lira konmuştur. 

20 1928 - 1947 yılları borçları 
. Tahakkuk eden borçları karşılamak üzere 100 lira fazlasiyle 4 000 lira konmuştur. 

A) 2 - Yatırımlar 

711 Adlî Tıp Kurulu alet ve gereçleri onarımı 
Seneler geçtikçe» demirbaş aletler ve gereçlerin mevcudu artmakla beraber onarma 
ihtiyaçları da çoğalmakta olduğundan 1953 yılı içinde gerekecek onarmaları karşı
lamak üzere 1 000 lira ilâvıesiyle 2 000 lira konmuştur. 

741 21 Ceza ve tevkif evleri yapım ve esaslı oanrımı 
A. B. C. tiplerinden ceman 33 ceza eviyle 32 kişilik ceza evi hücresinin inşası, Adana 
ve Kocaıeli ceza evlerinin ikmali, 1950 - 1952 yıllarından müdevver, keşifleri mevcut 
bir kısım tamirat, 1953 yılında zuhur edecek onarma ihtiyaçları ve istanbul, İzmir 
ceza evlerinin bir kısım inşaatı ve istimlâk bedellerinin karşılan/ması için 5 000 000 
lira konmuştur. 

22 Adalet binaları yaplm ve esaslı onarımı 
Mevcut Adalet binalarında zuhur edcek onarma işleriyle halkevleri binalarından ada-
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lete tahsis olunanların tadil, tamir ve ıslahı karşılanmakla beraber bina sıkıntısı 
kendisini şiddetle hissettiren bölgelerdeki ihtiyaçlarda nazara alınarak en mübrem ve 
zaruri olan yerlerden başlamak üzere yeniden yaptırılacak Adale| binaları için 
5 520 000 lira konmuştur. 

751 Adlî Tıp Kurulu için satmalınacak alet ve gereçler 
Tıp sahasında yeniden birçok aletler icat edilmiş olduğundan müessesenin bunlarla 
peyderpey teçhizi için geçen sene olduğu gibi bu yıl da 20 000 lira konmuştur. 

- • * 

7S& 12 3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar (Adalet Bakanlığı) 
Şehir ve kasabalara uzak olan ceza evleriyle önemli merkezlerdeki ceza evlerinden 
mahkemelere getirilip götürülen mevkufların kapalı taşıtlarla nakil ve bu taşıtlardan 
her yıl dört adedinin-satmalınarak bu işe tahsisi mukarrer olmasına binaen 1953 yı
lında da Zonguldak, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa ceza evlerine verilmek üzere birer 
kamyon mubayaa ve hususi karoserim yaptırılacaktır. Bundan başka Bakanlık oto* 
ınabili çek eski olması hasebiyle fazla benzin ve yağ sarfiyatını mucip olmakta ve sık 
sık tamiri gerekmekle beraber modeli geçtiği, için lüzumlu parçaları da piyasada 
bulunmadığından onarılması da mümkün olmadığından Bakanlar Kusulunca 16 000 
lira dâhilinde bir otomobil alınması kararlaştırılmış olduğundan bunların temini için 
geçen yıl ödeneğine 16 000 lira ilâvesiyle 86 000 lira teklif edilmiştir. 

ÎÇÎŞLERÎ .BAKANLIĞI 

îçişleri Bakanlığının 1953 yıh hizmetlerinin görülmesi için teklif edilen bütçesi toplamı 
22 602 508 lira olup 1952 yılı Bütçesinin toplamına göre 2 246 810 lira bir artış arzetmektedir. 

Bu artışuı 8Û0 0QQ lirası yatırımlara ait bulunmaktadır. Umumi görünüş, çehresi bundan ibaret 
olan bütçede artan ve eksilen tertipler ve sebepleri aşağıda sırasiyle arzelunmuştur. 

B M . 

201 11,12 Aylıklar 
21,22 

Bölümün 11 nci merkez memurları aylığı maddesinden 3 300 lira indirilmiştir. Üst 
derece aylık farkının azalmış olmasındandır. 
12 nci iller memurları aylığı maddesinde 705 175 lira artış vardır. Bu artış: il merkez
lerinde merkez kaymakamlığı kurulması, sulh yargıçlığı ihdas edilen bucaklarda 
nüfus, memurluğu bulundurmak lâzımgelmesi, işi çoğalan nüfus dairelerinin memurla 
takviyesi, îl idaresi Kanunu gereğince kurstan geçmiş ve asaleti tasdik edilmiş bu
cak müdürleri kadro aylıklarının mezkûr kanunun kabul etmiş olduğu esasa göre 
25 liraya çıkarılması gibi bugünkü kadrolarda yapılacak değişikliklerin karşılığı ile 
4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılan terfilerden mütevellit üst derece 
aylık farkının biraz artmış olmasından ileri gelmektedir. 
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Merkez kaymakamlıkları ihdası, 150 nüfus memuru ıkadrosunun ilâvesi, 192 bucak 
müdürü kadro aylıklarının 25 liraya çıkarılması hakkındaki kanun taşanları Yük-
se^ Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 12 nci maddeye 'konulan ödenek şöyle hesap
lanmıştır : 

Lira 

11 528 100 Fiilî kadro tutan 
1 553 300 Üst derece aylık farkı 

149 625 Merkez kaymâkamlıklan ihdası için ilâvesi gereken ödenek (9 ayltktır). 
258 750 150 nüfus memurluğu kadrosu tutarı (9 aylıktır). 

57 600 192 bucak müdürlüğü kadro miktarlarının 20 liradan 25 liraya çıkarıl
ması karşılığı 

13 547 375 Toplam 
tiler memurları açık aylığı maddesiniden aylık almakta olan memur adedinin asalma-

. smdan dolayı 22 nci maddeden 5 950 lira indirilmiştir. 

11,12 tJcretler 
Merkez hizmetlileri ücretlerini ihtiva eden 11 nci madde 1952 yılına nazaran 12 300 
lira bir artış göstermektedir. Hizmetli kadrolarının revizyona tâbi tutulması ve te
adül sağlanması hususundaki yüksek 'temenniler üzerine Hükümetçe bu hususta tes-
bit olunan esaslara uyularak hizmetli kadroları barem çerçevesi içine alınmış oldu
ğundan mevcut kadroların buna intibakından dolayı 7 500 liralık bir fark hâsıl 
olmuştur. 
Bundan başka Bakanlık binası ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komu
tanlığı binalarındaki geniş elektrik, su ve kalorifer tesisatının fennî ehliyeti haiz ve 
bu hususta mesuliyet deruhte edebilecek bir1 kimsenin nezareti altında bulundurulması 

. zuhuru melhuz zarar ve tehlikelerin önüne geçmek bakımından bir ihtiyaç olarak ta
hakkuk etmiş olup yalnız elektrik tesisatının senelik revizyonunu yaptırmak için bir 
teknik memur ilgili dairelerden temin edilememiş ve bu husustaki müracaatlara menfi 
cevap alınmış olduğundan işimizi kadromuza dâhil ve mesul ve fen okulundan mezun 
bir memura yaptırmak için merkez hizmetlileri kadrosuna 400 lira ücretli bir teknisi-
yen kadrosu ilâve olunmuştur, 
iller hizmetlileri ücretini muhtevi 12 nci maddede 1952 yılına göre 275 940 lira artış 
vardır. Bu artışın £00 lirası 1952 yılında kurulan Senirkent bucağı hademe kadro
sunun ücretidir. 215 940 lirası, yukarda arzedildiği gibi mevcut kadrolan barem 
çerçevesi içine almaktan ileri gelmektedir. D cetvelinin tetkikından da anlaşılacağı 
üzere adedi halen 1 302 olan iller hizmetlileri 100,75 ve 50 lira olmak üzere üç derece 
üzerinde toplanmıştır. 
Halihazırda 30, 45, 55, 60, 75, olmak üzere beş derecedir. Uygulanmakta olan iller hiz
metlileri kadrosu ihtiyaca kâfi değildir. Ortalama il merkezlerine 2,2 ilce merkezlerine 
1,08 bucaklarda 0.98 adam isabet etmektedir. Bir ilin bir ilçenin İçişleri teşkilâtı göz 
önüne alınırsa hademe cihetinden ne derece zorluk çekildiği anlaşılır. Bugün nüfus da
irelerinde hiç odacı yoktur. Bu husustaki noksanlığı bir hamlede telâfi imkânı olamıya-
cağından 1953 yılı için 18 tanesi 75 lira, 72 tanesi 50 lira ücretli olmak üzere 90 hademe 
kadrosu ilâvesi teklif olunmuştur. Bunun tutan da 59 400 liradan ibarettir. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti 44 800 
Bu ödenek geçen yılın aynı olarak teklif _ edilmiştir. Bütçe Kanunu tasarısındaki özel 
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madde hükmünce geçici mahiyette olan hizmetlerde istihdam edileceklerin ücretleri kar
şılığıdır. 5354 sayılı Kanun gereğince açılan kaymakamlık ve 5442 sayılı îl İdaresi Ka
nununun 49 ncu maddesi hükmünce açılan meslek kurslarının öğretmen ve hizmetli 
kadroları bu tertibe dâhildir. 
1952 yılında Bakanlar Kurulu karariyle tatbik edilen kadroların cetveli bütçe tasarısına 
bağlanarak arzedilmiştir. 

11,12 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 1 278 800 
21,22 
31,32 

40 
1952 yılı ödeneğine göre 30 000 lira indirilmişftir. Bu indirme iller memurları çocuk 
zammı maddesinden yapılmıştır. Ve mevcut çocuk adedine ve 1951 yılı masraf tahak
kukuna göre bu indirme mümkün görülmüştür. 
Bölümün diğer maddelerindeki ödenekler 1952 yılının aynı olarak konulmuş ve y«ter-
liği tahmin olunmuştur. # 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü-
% kâfatı (3 000 lira) 

1952 yılının aynıdır ve tahminidir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler (870 162 lira) 
1952 yı||na göre 63 845 lira artış vardır. Aylıklar ve ücretler bölüm'ündeki artış ile mü
tenasiptir. Bütçey* konulanın hesabı şöyledir: 

Lira 

14 764 525 201 nci bolüm toplamı 
1 056 600 202 nci bölüm toplamı 

15 821 125 

870 162 
5,5 X 15 821 125 

100 

Temsil ödeneği (713 100 lira) 
1952 yılma göre 57 900 lira artmıştır. 
Hesabı şöyledir: «, 

Lira 

2 100 1. Müsteşar 175 liradan 
132 300 63 Vali 175 liradan 
522 000 435 Kaymakam 100 liradan 

656 400 
56 700 63 teşkil olunacak merkez kaymakamlıkları 100 liradan 

713 100 Toplam 
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Merkez daireleri büro giderleri (78 000 lira) 
1952 yılına göre 12 T50 lira artmıştır. 1 500 lirası kırtasiye, 1 500 lirası döşeme, 1 700 
lirası demirbaş, . 1 050 lirası öteberi, 7 000 lirası da ısıtma maddelerindedir. Bakan
lığın inşası tarihinde alman eşyadan tamire muhtaç olanların kısmen tamiri, yol ke
çelerinden parçalananların tecdidi, tamir kabul etmez bir hale gelen yazı makineleri ye
rine yenilerinin mubayaası için döşeme ve demirbaş maddelerine ve kok kömürü kon
tenjanının 80 tona indirilmesine mukabil maden ve linyit kömürü miktarının 422 tona 
çıkarılması hesabiyle ısıtma maddesine arzedilen miktarlarda zamlar yapılması gerek
miştir. 

îller büro giderleri (496 750) lira) 
1952 yılı ödeneğine göre 182 750 lira artmıştır. Bunun : 

20 000 liraısı kırtasiye maddesine 
63. 500 lirası döşeme » 
30 250 lirası demirbaş » 
24 500 lirası öteberi » 
10 000 lirası aydınlatma » 
34 500 lirası ısıtma » eklenmiştir. 

Bu bölüme konulmuş olan ödeneklerin 63 il, 435 ilce, 940 bucağın .ihtiyacına cevap 
vereceği göz önüne alınırsa teklif edilen miktarların ihtiyacın tam ifadesi olduğu 
arzedilemez. 1953 yılı için yapılan zam teklifleri 1947 den beri daima tenkihata uğ
ramış olan ödenekleri yavaş yavaş haddi lâyıkma çıkarmak l|in bir başlangıçtır. 
1952 ve daha evvelki yıllar Bütçesindeki ödenekler yeterlikten çok uzaktır. îdare müş
külâta mâruzdur. Ne öteberi, ne ısıtma, ne aydınlatma ödenekleri ihtiyaca yetme
mektedir. Döşeme ve demirbaş ciheti nden teşkilât mutlak ve büyük bir ihtiyaç içindedri. 
Bâzı yerlerde oturulacak sandalye yoktur. Bugün Bakanlığın elinde, o da yalnız mü
racaat eden illere ait olmak üzere, 2^0 küsur bin liralık bir ihtiyaç listesi vardır. 
Harf inkılâbı zamanından beri yazı makinesi verilmemiş teşkilât mevcuttur. Ellerin
de makine bulunan dairelerin elindeki makineler de bozulmuş, tamir kabul etmez, 
kullanılmaz hale gelmiştir. Nüfus dairelerinde defterleri koyacak dolap bulunmadı
ğından kütükler, vukuat defterleri şurada, burada durmaktadır. Velhasıl İçişleri da
ireleri heyeti umumiyesiyle hazin bir manzara arzetmektedir. Valiliklerin umumi 
ahval raporlarında, mülkiye müfettişlerinin teftiş raporlarında mütemadi olarak be
lirtilen döşeme ve demirbaşa taallûk eden ve milyonluk bir masrafı müstelzim bulu
nan bu ihtiyaçları birden gidermeye imkân olamıyacağından her yıl bir miktar zam 
yapmak ve en mübrem ihtiyaçlardan başlamak suretiyle bu sıkıntılı durumun ısla
hına çalışmak bir zarurettir.- 1953 Bütçesiyle ilk—adımın atılması istihdaf edilmiştir. 
öteber ödeneğinin artırılması da Hükümet dairelerine kanunen hergün çekilmekte 
olan bayrakların çabuk yıpranmakta olması, hudut mülakatlarında komşu memleketle
rin memurlarımıza gösterdiği izaz ve ikram karşısında millî şerefle mütenasip bir a-
ğırlama yapılmak lâzımgelmesi, Hükümet konaklarında kullanılan şehir suyu bedelle
ri gibi başta gelen masrafları göz önünde bulundurmaktan ileri gelmiştir. Yalnız 
bayrak bedeli 18 000 lira tutmaktadır. 

Basılı kâğıt ve defterler (52 500 lira) 
1952 ödeneğine göre 5 000 lira. artırılmıştır. Bu ödenek hem Bakanlık dairelerinin 
hem de iller teşkilâtının muhtaç olduğu 14.300 aded muhtelif defter, 300.000 aded 
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çeşitli kâğıt, formül ve saire sağlanması içindir. Yalnız kâğıt ve diğefr malzeme bede
li 45 000 lira raddesindedir. Üst tarafı basım ücreti ve sevk masrafıdır. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri (473 500 lira) 

1952 yılı ödeneğine göre 13 500 lira artmıştır. Merkez ve iller posta ve telgraf üc-
netleri giderleri ödenekleri geçen yılın aynıdır. Şehirlerarası telefon tesisatının 
günden güne genişlemesi konuşma ücretlerinin artmasına sebep olmaktadır, tdare 
makamlarının müstacel ve mühim işlerde bu haberleşme vasıtasından istifadeleri ta
biî ve lâzım okluğuna göre Bakanlık bütçesinde ödeneğin de seneden seneye art
masını kalbul gerekmektedir. 

Kira bedeli (123 520 lira) 
1952 yılı ödeneğinin aynıdır. • 63 ilde ilce ve bucaklar dâhil kira ile tutulmakta olan 
binalar için konturatları gereğince lâzımgelen yıllık kira bedelleri teklif edilen mik
tara baliğ olmaktadır. 

Giyecekler (15 500 lira) 
1952 ödeneğine nazaran 1 500 lira bir artış vardır. D cetveline dâhil hizmetlilerden 
merkezde ve il merkezilerinde giydirilmesi müteamel bulunanlara verilecek elbise, ayak
kabı ve kısmen temini •gere'ken palto bedelini ihtiva eylemektedir. 1953 rakamının 
artması hesaben bu kadar bir zammı gerektirmiş olmasındandır. 

Yolluklar (1 145 801 Ura) 
1952 yılı ödeneğine nazaraon 6 maddesinde ceman 170 000 lira artsş, bir maddesin
de de 27 000 lira indirme vardır. 

Artışın 55 000 lirası sürekli görev yolluğunda 
20 000 lirası geçici » » 
57 000 lirası müfettişler » 

7 000 lirası valiler devir » 
16 000 lirası kaymakamlar devir yolluğunda 
15 000 lirası hudut ve arazi ihtiâfllannı halle memur edilecekler yolluğun-

dadır. Artışlar geniş ve şümullü vazife sahibi olan teşkilâtın bu 
ödenek ihtiyacının şimdiye kadar hiçbir suretle tam karşılana
mamış olmasından dolayı yapılmıştır. 

170 600 

27 000 liralık indirmede kasaba ve köylerde yapılacak nüfus tarama işlerine memur 
edileceklerin yollukları maddesinde dir. 5524 sayılı Kanunun yürürlük müddeti bitti
ği için bu ödenek kaldırılmıştır. Şimdiye kadar sürekli görev, geçici görev yollukları 
maddelerine konulan ödenekler merkezde 275 illerde 4247 memurun mevcut olan İçiş
leri Bakanlığı ihtiyacına kâfi gelmemiş sene ortasında aktarma, ek ödenek istemek 
zorunda kalınmıştır. Kanuni sebeplere müstenit değişiklikleri, hizmetleri yapabil
mek için kâfi tahsisat bulunmaması hem idareyi hem memurları beklemeye mecbur 
eylemiş ve bundan her iki taraf için zararlar olmuştur. Bu iki ödeneği de yeter dere
ceye çıkarmak zaruridir. 
Teftiş ve tahkik işlerinin hakkiyle görülebilmesi için yeter bir ödeneğe ihtiyaç var
dır. 1952 ve daha evvelki yıllarda olduğu gibi 103 000 lira ödenek bittikten sonra 
teftiş faaliyetine son vermek günün icap ve ihtiyaçlariyle kabili telif bulunmamakta-
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dır. Bunun için mülkiye müfettişlerinin yılda 11 ay faaliyetleri esas tutularak 57 000 
lira zam teklifi yapılmıştır. Valiler ve kaymakamların 5442 sayılı il idaresi kanununun 
emri dairesinde teftişlerini tamamen yapabilmeleri için bunlara ait devir yollukları 
maddelerine de birer miktar ilâve yapılmıştır. 
îl, ilce, bucak ve köyler arasında meydana gelen hudut ve arazi ihtilâflarını süratle hal
lederek vatandaşları uğraşmaktan, beklemekten kurtarmak günün önemli işlerden biri 
olmuştur. 1952 yılı Bütçesindeki 30 000 lira halen bitmiştir. Neticelendirilemiyen işleri 
1953 Martına kadar ve ondan sonra hadis olacak ihtilâfları göz önüne alarak bu ödenê  
ğe de 15 000 lira zam yapılması lâzımgelmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluklan 39 000 lira 
1952 yılı ödeneğine göre 9 000 lira artmıştır. Merkezde 275, illerde 4247 memur ara
sından hastalanacakların tedavi masraflarını karşılamaya mahsus olan bu tertibe 1952 
yılında konulmuş olan ödenek ihtiyaca yetmemiş ve ek ödenek istenilmesine zaruret 
görülmüştür. 1953 yılında aynı duruma düşülmemek ve sıhhi müesseselere borçlu kalın
mamak için yukarda arzedilen miktar da ilâve yapılmıştır. 

Taşrt giderleri (138 800 lira). 
1952 ödeneğine göre 133 800 lira artış vardır. Bu arfaşn 132 000 lirası kaymakam
lıklar için satmalınması teklif ve kanun tasarısı takdim kılınmış olan 100 aded CEEP 
otomobilinin (bunlarm ancak malî yıl ortalarına" doğru kabili tedarik olacağı dik
kat nazarına alınarak) altı aylık işletme ve tamir masrafı karşılığı olup tahminidir. 
Mütebaki 1 500 lira merkezde mevcut ve tamire muhtaç hale gelmiş olan iki moto
sikletin onarma giderlerini sağlamak için eklenmiştir. * 

Dumlupınar'da Zafer» Bayramı töreni genel giderleri (8 000 lira) 
1952 ödeneğine göre 2 000 lira artmıştır. Afyon Karahisar Valiliğinden Bakanlığa 
gönderilen yazıda 1952 yılı için konulmuş olan 6 000 liranın yapılması gerekli mas
raflara yetmediği ve 'bu yüzden bu töreni idareye memur komitenin ve valiliğin 
müşkül durumda kaldıkları belirtilerek 1953 ödeneğinin 10 000 liraya çıkarılması tek
lif olunmuş ise de Bakanlıkça ancak 2 000 liralık bir artırma yapılabilmiştir. 

Nüfûs işleri (66 750 lira) 
1962 yılı bütçesindeki bölüm toplamının aynıdır. 10 ncu maddesindeki Ödenek bü
tün nüfus dairelerinde kullanılan doğum, ölüm, yer değiştirme vukuat ümühaberle-
riyle, vukuat ve esas defterlerinin bastırılması, yaptırılması, tevzi edilmesi, kullanı
lamaz hale gelmiş eski esas defterlerinin yenilenmesi, onarmaya muhtaç olanla
rın tamiri işlerine safedilmektedir. 1952 yılı Bütçesindeki 61 750 lira tahsisattan : 

37 202 lira esas evrak ve defterlerin tamir ve tebyizi için iller© gönderilmiştir. 
15 554 » basılı evrak ve defterlerin kâğıt ve malzemesine tahsis edilmiştir. 

3 946 » baskı ücreti olarak verilmiştir. • . 
4 000 » defter ve ilmühaberlerin il ve ilçelere gönderilmesi için sarf olunmuştur. 

60 702 

önedek bittiği için bâzı illerin esas deferlerini onarmak ve yenilemek üzere iste
dikleri ceman 18 000 lira raddesindeki ödeneğin 1953 Malî yılma taliki lâzımgel
miştir. 
1952 yılında 900 defter 15000 cilt ilmühaber bastırılmıştır. Bölümün 20 nci madde
sinde değişiklik yoktur. Yangın ve sair âfetler yüzünden nüfus kayıtlarının yok ol-
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• ması halinde yeniden kayıt tesisi için yapılacak masrafların karşılığı bulunmak iti
bariyle miktar hakkında bir sey söylenmesi mümkün bulunmamakta, bu ödeneğin hiç 
sarfına mahal kalmaması temenni olunmaktadır. 

418 Milletvekilleri Seçimi Kanununun 15 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kart
larının düzenlenme giderleri (100 000 lira) 
1952 yılı ödeneğine göre 50 000 lira artırılmıştır. 5545 sayılı Seçim Kanununun 
15 nci maddesi gereğince her sene Nisan aıynm 23 ncü günü başlamak üzere seç
men kütüklerinin yoklaması yapılmak lâzımdır. Bu yoklamalarda vasati yüzde on 
beş nispetinde bir değişiklik olacağı tahmin edilmektedir. 10.000.000 milyon a yak
laşan seçmen adedinden 1,5 milyon vatandaşın yeniden seçmen kütüklerine işlenme 
ve kendilerine birer seçmen kartı verilmesi icap eylemektedir. 
1952 yılı Bütçesine konulmuş olan 50 000 lira kadar bir ödeenkle bu işin başarıla-
mıyacağı katiyetle tahakkuk etmiştir. Elde stok olarak ne boş kütük, ne de kart 
mevcut olduğundan teklif edilen 100 000 lira ile de bu işin başarılabileceğinden 
şüphe ve bu* hususta tam bir kanaat husulünün 1953 yılının tatbikatı ile mümkün ola
cağı mütalâa edilmektedir. 

450 • Üniversite »e yüksek okullarda okutturulan öğrencilere verilecek burslar 
1952 yılı Bütçesinde 252 500 liradan ibaret olan bu ödeneğin 1953 yılından itibaren 
'Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde yer alması takarrür eylemiş bulunduğundan Ba
kanlık Bütçesinden düşülmüştür. 

451 10,20 Yayın giderleri (16 000 lira) 
1952 yılı ödeneğinin aynıdır. Günlük gazetelerin satınalınması, idare dergisinde 
çıkan yazı ücretleri, yabancı dillerde yayınlanan dergilere aibone kaydı, meslekî 
kitap mubayaası bölümün 10 ncu maddesine, idare dergisi için lüzumlu kâğıt be
deli ile baskı ücreti, Bakanlık kitaplığında mevcut ciltsiz kitapların mümkün olduğu 
kadar teclidi masrafları da 20 nci maddesine dâhildir. 

452 Staj giderleri (3 000 Ura) 
1952 Bütçesinde mevcut olmıyan bu tertip, 1953 Bütçesinde «Birleşmiş Milletler teknik 
yardımından faydalanarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve giderleri 
adı» ile bütçeye ilk defa girmektedir. Lisan bilen idareci memurlar arasından seçilecek. 
bir kaçını Dışişleri Bakanlığınca tesbit edilen kontenjan dâhilinde olarak yabancı mem
leketlere göndermeyi kararlaştıran Bakanlık bu hususta bir hazırlık dahi yapmış bulun
maktadır. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler (104 000 lira) 
Bölümün 10 ncu ve 20 nci maddeleri geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. Milletler
arası idari ilimler enstitüsünün mûtat yıllık kongrelerinde sonuncusunda 1953 yılı kong
resinin İstanbul'da yapılması kararlaştırılmış ve bu karar Hükümetimizce tasvip ve ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Kongrenin çalışmasına ve iştirak edecek yabancı devlet dele
gelerinin tetkik ve gezilerine ve nihayet ağırlanmalarına ait program da Bakanlıklar-
arası bir komisyon tesbit olunmuştur. Bu programa göre yapılacak sarfiyat karşılığının 
bütçede yer almasının gerektiğinden bu seneye mahsus olmak üzere 30. numaralı yeni 
bir madde açılmış ve 100 000 lira ödenek konulmuştur. 
ödeneğin nerelere ve ne şekilde sarf olunacağının Bakanlar Kurulunca kabul edilecek 
bir talimatla tesbiti, işin bir hususiyet taşımakta olması bakımından lüzumlu görüldü
ğünden bütçe tasarısındaki unvana bunu temine matuf bir fıkra eklenmiştir. 
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Bölüm toplamının geçen yılın toplamına göre artış göstermesi münhasıran yeni açılan 
30 ncu maddeden ileri gelmektedir. 

Kaymakamlık ve meslek kursları 
Kursa ıgeleceklerin yolluklariyle gündelikleri ve inceleme gezileri yollukları (95 500 
lira) 
1952 ödeneğine göre 13 000 lira artmıştır. 
A) 5354 sayılı Kanun gereğince müesses kaymakamlık kursunun 19 ve 20 nci dönem
leri 1953 malî yılının içinde çalışacaktır. 19 ncu döneme (30), yirminci dönem de (55) 
maiyet memurunun iştirak edeceği hesaplanmıştır. Bunların kursa geliş yolluğu ile bu
lundukları müddet zarfında 3888 sayılı Kanun hükmünce alacakları yevmiyeler mec
muu 31 450 lira tutmaktadır. 
B) 5442 sayılı i l İdaresi Kanununun 49 ncu maddesine müsteniden faaliyette bulu
nan meslek kursu vardır. Kursun müddeti bir yıldır. 1 Ağustos 1952 de başlıyan 7 
nci devrenin sonu 1953 Temmuz sonunda bitecek, 8 nci devre Eylül 1953 başında açı
lacaktır. 
7 nci devre kursta halen 51 bucak müdürü vardır. 8 nci devreye 60 bucak müdürünün 
katılması lâzım'gelmektedir. Her iki devreye iştirak edenlerin gidiş geliş yollukları ve 
ve 3888 sayılı Kanun hükmünce verilmesi lâzım(gelen kurs yeTümiyeleri' tutarı da- 64 050 
lirayı bulmaktadır. 
Ders notlarını yazdırma, çoğaltma giderleriyle imtihan ve sair yönetim giderleri 
(10 000 lira) 
1953 yılında ikisi kaymakamlık biri meslek olmak üzere (3) kursun faaliyette bulun
ması gerektiğine göre bunların yönetim giderlerinde de bir artışı kabul etmek lâzım-
gelmiştir. B u itibarla hepsi için (10 OÖ0) lira teklif olunmuştur. Geçen yıl ödeneğine 
nazaran artış 3 500 liradan ibarettir. 

Geçen yıl borçları 
1952 ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Eski yıllar borçları 
1952 yılı ödeneğinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

ı3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar (800 000 lira) 
Vazife gördükleri ilce içinde sık sık dolaşmaya mecbur ve bu şekilde vazife görme
leri, bilhassa köyler ve köylülere ait işlerin arzu edilen şekilde yürütülmesi bakı
mından, Devletçe müstelzem bulunan kaymakamlar şimdiye kadar bu tarzda çalış
ma imkânını elde edememişler ve böyle çalışabilmek için bazan maddi, ekseriya 
mânevi fedakârlıklar ihtiyar etmek zaruretiyle karşı karşıya kalmışlardır. 
Bakanlığımız bütçesiyle temin edilebilen devir ve teftiş1 tahsisatından hisselerine se
nede âzami (100 - 150) lira gibi bir miktar isabet eden bu idare âmirlerine verilen 
ödeneklerin tamamiyle yeter miktara çıkarılması kabil olmamakla beraber bu cîhet 
temin edildiği takdirde dahi ilçelerimizin çoğunda her zaman vasıta temin ve teda
rik edilmiyeeeği gibi tedarik edile cefc vasıtalarla, ekseri ilçelerde, ilçelerin her kö
şe ve bucağına gitmek imkânı da bulunamıyacağından kaymakamlara, gece, gün
düz her an emirlerinde olan ve yaz, kış her tarafa gidebilen birer devlet vasıtası te
min etmenin maksada uygun olacağı düşünülmüş ve bu maksatla bir kanun tasarı
sı sunulmuştur, 
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Yatırımlar kısmına konulmuş olan sekiz yüz bin lira da bu tasarının kanunluk kes-
betmesi halinde ilk alınacak yüz vasıtanın 1953 yılında satmalmması için teklif 
edilen yeni bir ödenektir. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1953 yılı Emniyet Bütçesi'1952 yılı Bütçesine göre 2 491 446 lira fazlasiyle 40 414 254 liradır. 

Fazlanın 1 856 446 lirası (A. I.) cetvelinde, 635 000 lirası yatırımlar kısmında bulunmaktadır. 

Fazlalığın sebepleri ait olduğu bölümlerde sırası ile arzediimiştir. 

B. M. 

201 11,12 Aylıklar (25 859 300 lira) 
21,22 1952 yılı ödeneğine nazaran 427 200 lira fazlalık vardır. Bu fazlalık 1952 yılı Bütçesine 

bağlı L cetveline dâhil 189 polis memuru kadrosunun fiilî kadroya alınması için muk-
tazi tahsisat ile polis adedine Haziran 1953 ten muteber olmak üzere yeniden ilâvesi 
teklif edilmiş bulunan 144 memura ait 9 aylık maaş tutarından ibarettir. 

Lira 

20 798 700 1952 fiilî kadrosu tutarı 
4 431 900 Üst derece aylık farkları 

396 900 L ctvelinden fiilî kadroya alınacak 169 polis memurunun yıllık aylıkları 
226 800 Mevcut kadroya ilâvesi teklif edilen 144 polis memurunun 9 aylık maaş 

tutan 

25 854 300 Toplam. 
5 000 Açık aylıkları 

25 859 300 Genel toplam 

202 11,12 Hizmetliler ücreti (318 300 lira). 
1952 yılı ödeneğine göre 35 280 lira artmış bulunmaktadır. Kadro adedinde bir deği
şiklik mevcut değildir. Bu fark hizmetliler kadrolarının bir barem ve -teadül esasına 
konulması için Hükümetçe alınmış olan prensip kararıma uyularak yapılan grup-
laridırma ve baremleştirilmesinden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

203 11,12 Geçici hizmetliler ücreti (7 800 lira) 
1952 yılı Bütçesinde ödenek yoktu. Polisin ihtisas şubelerinde günün icaplarına gö
re bilgi ve mümareselerini artırmak üzere uyuşturucu maddeler, dedektif, trafik gi
bi konularda açılacak kurs öğretmenleri için E cetvelinden alınacak kadrolar karşılı
ğı 1953 yılı için bu miktar teklif edilmiştir. 
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206 11,12, 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar (2 608 400 lira) 
21,22, 1952 yılı ödeneğine göre 167 280 lira fazlalık vardır. Bu miktar iller çocuk zammı 
31,32, maddesindedir. Bunun 96 000 lirası geçen yıla nazaran çocuk adedindeki artış; 

40 71 280 lirası da L cetvelinden çıkarılacak 189 memurun "bir yıllık, yeniden alınacak 
144 memurun 9 aylık istihkakları karşılığıdır. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı (1 lira) 
Geçen yılın aynı olarak bırakılmıştır. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilecek para mükâfatı (10 000 lira) 
1952 yılına göre 5 000 lira fazladır. Vazifede feragat ve fedakârlığı, randımanı temi
ne matuf olan bu ödeneğin artırılması faydalı görülmüştür. 

209 .5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler (1 996 000 lira) 
Geçen yıla nazaran 46 559 lira fazlalık vardır. Maaş ve ücret tertiplerindeki öde
neğe göre hesaben konulmuştur. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını (2 817 900 lira) 
Geçen yıla nazaran 89 100 lira fazlalık; kadroya ilâve edilecek 189 polis memuru
nun bir yıllık, 144 ünün de 9 aylık istihkaklarının eklenmesinden mütevellittir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya şehit düşen polis âmir 
ve memurlarına 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek tazminat 
(1 000 lira) 
Geçen yılın aynıdır. 

301 10,20, Merkez daireleri büro giderleri (30 500 lira) 
30,40 

Bu bölümde geçen yıla göre 13 500 liralık fazla vardır. Bunun 3 000 lirası kırtasiye, 
5 000 lirası döşeme, 7 500 lirası demirbaş, 2 500 lirası da öteberi maddelerindedir. De
mirbaş maddesine yapılan ilâve yalnız 1953 yılı için olup satmalınacak çelik dosya dolabı, 
yazı cetvel ve hesap makineleri karşılığıdır, öteberiye zammedilen miktar hesaba 
müstenit olup geçen yıllarda olduğu gibi şehir suyu bedelinin düyuna intikal etmemesi 
içindir. 

302 10,20, lUer büro giderleri (365 000 lira) 
30,40, 
50,60 

Bu bölümde geçen yıla göre 61 000 liralık fazla vardır. Bundan; 
a) 10 000 lirası kırtasiye, (karakol başına aylık isabet eden miktar 6,5 liradır) 
b) 5 000 lirası mevcut eşyanın tamir ve bakımı için döşeme; 
c) 20 000 lirası bilhassa yazı makinesi temini için demirbaş; 
d) 20 000 lirası tatbikat ve hesabi katî neticelerine göre karşılıksız borç vukuunu önle

mek gayesiyle aydınlatma; 
e) 6 000 lirası yetişmediği sabit olan ısıtma maddelerindedir. 300 

303 Basılı kâğıt ve defterler (40 000 lira) 
1952 yılı Bütçesine göre 21 000 lira fazladır. Teklif edilen ödenek: (Geçen yıllarda ih
tiyaç bulunan defter miktarından ancak yansının temin edilebilmiş olduğu ve bu ter-
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tipten karşılanması gereken diğer ihtiyaçlar nazara alınarak Kırtasiye Genel Müdürlü
ğünün satış listesi fiyatlarına göre hesaben konulmuştur. 

304 11,12 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri (341' 500 lira) 
21,22 

Bu bölümde geçen yıla nazaran 20 000 liralık bir artış vardır. İller telefon giderleri 
maddesine yapılan bu zam karşılıksız borç vukuunu önlemek gayesiyledir. 

305 îller kira bedeli (160 000 lira) 
1952 yılma göre 10 000 lira fazladır. Mecburen değiştirilen binaların icar farkı ile yeni 
açılacak 9 karakol için bulunacak binaların yıllık kira bedelleri olarak ilâve edilmiştir. 

306 Giyecekler (5 000 lira) 
Bu bölüm geçen yıla nazaran 4 000 lira noksandır. îller hizmetlilerine giyecek veril
memesi hakkındaki Maliye Bakanlığının prensip kararına ittibaen bu miktar tenzil edil
miştir. 

307 10,20, Yolluklar (268 001 lira) 
30,40 

1952 yılı bütçesine göre 20 000 lira fazlalık vardır. Bu miktar; geçen yıllar tatbika
tına göre yetişmediği anlaşılan ve suç faillerinin takibi, suçluların sevkı, hudut mü
lakatlarına iştirak, emniyet tedbirleri olarak muvakkat kadro takviyeleri, idari ve 
zaruri sebeplerle yapılan vekâlet suretiyle istihdamlar nevinden önceden tesbit ve 
tahmini mümkün olmıyan zuhuru günün şartlarına bağlı hizmetlerin gerektirdiği mas
rafların ödendiği geçici görev yolluğu maddesine eklenmiştir. 

308 11,12 3201 ve-4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
(93 000 lira) 
Bu bölümde geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlalık vardır. Bu miktar iller madde-
sindedir. Bu tertipten ödenen masrafla? : 
a) Sanatoryumlara ödenen kısım 
b) Muayene ve tedavi için bulundukları yerlerden başka mahallere gönderilenlerin 
yollukları 
c) 4598 ve gerekse 3201 sayılı Emniyel Teşkilât Kanununa göre ödenmesi gereken 
ilâç bedel ve tedavi masrafları. 
Sanatoryumlara ödenen miktarın geçen yıl tatbikatına göre 45 000 liraya baliğ ol
makta bulunduğu görülmektedir. Geriye kalan miktardan memur başına yolluk,, ilâç 
ve tedavi masrafları karşılığı yıllık olarak isabet eden miktar ortalama 360 kuruştan 
ibarettir. 

309 21,22, Taşıt giderleri (429 850 lira) 
31,32 

Bu bölümde geçen yıla nazaran 270 850 liralık bir fazla vardır. 1952 yılı bütçesin
deki ödenek miktarları; 1951 yılı sonundaki mevcuda göredir. 1952 yılında alınanlarla 
1953 yılında alınmak üzere ödeneği teklif edilmiş bulunanlar nazara alınarak dev
let vasıtaları için Maliye Bakanlığınca tesbit edilen miktarlar üzerinden hesaplanarak 
konulmuştur. 
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405 Binek hayvanları giderleri (65 000 lira) 
Geçen yılın aynıdır. Halen 76 aded at, 6 aded de tay mevcuttur. Bütün besleme, ba
kım ve tedavi masrafları buradan ödenmektedir. 

406 Haber alma giderleri (203 500 lira) 
Geçen yılın aynıdır. 

41Q 10,20 Giyecek ve teçhizat giderleri .(2 209 800 lira) 
1952 yılı Bütçesine göre bu bölümde görülen fazlalık 572 850 lira olup giyecekler 
maddesinde bulunmaktadır. 
Yeni tüzüğe göre kıyafetin değiştirilmesi, 1951 ve 1952 yılları ödeneklerinden sar
fiyat icrası suretiyle temin edilmiştir. Bu bakımdan 1952 yılı Bütçesinde görülen 
miktar hakiki ihtiyacın ancak nısfını teşkil etmektedir. 
1953 yılı için palto iki yılda bir verileceğine göre tutarı tenzil, L cetvelinden çıka
rılacak 189 ve yeniden alınacak 144 polis memurunun tam istihkakları ilâve edil
miştir. 
Buna göre 1953 yılı için teklif edilen miktar; 1952 yılı Bütçesine konulması gere
ken miktardan 709 100 lira noksanlık göstermektedir. 

416 11,12 Okullar giderleri (329 000 lira) 
1952 yıllı Bütçesine göre bu bölümde mevcut 15 000 lira fazlalık idare maddesinde 
bulunmaktadır. Bunun da selbebi; geçen yıllar ödeneklerinin verdiği imkâna göre 
alman kömürle bilhassa enstitünün gerektiği şekilde teshini mümkün olmadığından 
kontenjanın çök altında kalınmakla beraber bir miktar fazlalaştırılması ve yenilen- . 
mesi zaruri yatak çarşafı, nevresim, yastık yüzleri gibi eşyanın temini zaruretidir. 

417 11,12 Yollama giderleri (31 200 lira) 
Bu bölümün 1 nci maddesi geçen yılın aynı, 2 nci 3236 sayılı Kanuna göre mah
keme karariyle başka mahallere nakledileceklerin sevk ve iaşe masrafları maddesi 
13 994 lira fazladır. 
önceden tesibit ve tahmini mümkün olmakla beraber; 1952 yılı Bütçesine alınmak 
zaruretinde kalman 10 000 liralık ek ödenek nazara alınarak 1953 yılı için bu miktar 
ilâve edilmek suretiyle teklif edilmiştir. 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve telsizler işletme giderleriyle, radyo ve benzeri cihazların 
abone ücretleri' (5 000 lira) 
Geçen yılın aynıdır. 
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450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar (9 900 lira.) 
Geçen yılın aynıdır. 

451 Yayın giderleri (3 800 lira) 
Geçen yılın aynıdır. 

452 Staj giderleri (6 001 lira) 
Geçeri yılın aynıdır. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler (14 900 lira) 
Geçen yılın aynıdır. 

455 Prevantoryum, Sanatoryum ve revir genel giderleri (74 000 lira) 
Bu bölüm geçen yıla göre-34 000 lira fazladır. Bundan 23 000 lirası hazırlığı ikmal ve 
gerekli müsaadesi alınmış bulunan İstanbul'da Bankalar karakolunda açılacak revir 
içindir. 
Gerek Prevantoryum ve gerekse açılacak revirin yıllık masrafları Sağlık Bakanlığının 
kabul ettiği norm1 ara uygun olup hesabı şöyledir: 

Prevantoryum: Günlük masraf 

Yatak adedi : 30 X 3,50 X 365 X 38325 
Personel » 16 X 2,15 X 365 X 12556 

50881 
Revir : 
Yatak adedi : 15 X 2,80 X 365 = 15330 
Personel > 10 X 2,15 X 365 = 7847 

23177 
Buna göre : 
Prevantoryum : 50881 
Revir : 23177 

74058 

50,1 Geçen yıl borçları (11 000 lira) 
Geçen yılın aynıdır. 

502 10,20 Eski yıllar borçları (34 600 lira) 
Geçen yılın aynıdır. 

YaUnmlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar (340 000 lira) 
1952 yılı Bütçesine göre 175 000 lira fazlalık vardır. 1953 yılı için teklif edilen mik
tarın 200 000 lirası mevcut keşiflerine göre tamirat, 40 000 lirası Ankara, Samsun, 
Konya (Ereğli), Denizli illerindeki karakol binalarının ikmalleri, 100 000 lirası da 
icarla oturulmakta olan 189 bina yerine büyük olmaktan ziyade ihtiyaca kâfi hizmet 
ve sağlık şartlarını haiz küçük karakol binaları yaptırılmak ve 20 yılda tatbik edilmek 
üzere hazırlanan programın birinci yıl tatbikatı olarak beheri 18 ilâ 20 bin lira tahmin 
edilen beş karakol binası inşası içindir. 
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751 10,20 Satmamacak makine araç ve gereçler (1 265 000) 
Bu bölüm 1952 yılı Bütçesine göre yalnız 501 500 lira fazladır. 
10 ncu maddesi telsiz programının 1953 yılı tatbikatı, 20 nei maddesi ise daktiloskopi 
tesislerinin gerekli madde ve malzemesinin temin ve polisin teknik araçlarla teçhizi 
maksadına matuftur. 
Motorsuz taşıt mubayaası (25 000 lira) 
Bu yıl yeniden teklif edilmiştir. Sahası düz ve sefere müsait yerlerde yine matlup 
sürati temin gayesiyle devriye hizmetlerinin akar yakıt sarfiyatında tasarruf sağ
lamak üzere bisikletle yapılması düşünülmüş ve 100 adedinin mubayaası içindir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar (200 000 lira), 
Yeni bir ihtiyaç olarak bütçeye ithal edilen bir ödenektir. Bununla; istanbul Bey
oğlu Emniyet Amirliği ve Taksim Başkomiserliğinin kira ile işgal etmekte bulun
dukları binalardan biri iki yıldan beri devam eden mahkeme neticesi, diğeri de yı
kılacağından bizzarure yıl içinde tahliye edileceklerdir. Bulundukları semt itibariyle 
her iki teşekkül için bina teminindeki müşkülâttan başka bulunabilmeleri halinde 
verilecek kira bedelleri de çok yüksek miktara baliğ olacağı cihetle Beyoğlu'nun 
her yönden arzettiği hususiyet ve ehemmiyet göz önünde tutularak polise mevdu 
hizmetler icabı her türlü şartları haiz bir bina ile polisin atış kabiliyetini artırmak 
maksadiyle şimdilik büyük illerimizde birer atış poligonu yaptırılacaktır. 
3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar (235 000 lira) 
1952 yılı ödeneğine göre 266 500 lira eksiktir. Teklif edilen 235 000 lira deniz moto
ru, 20 jeep temini içindir. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

Jandarma Genel Komutanlığının 1953 yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe cetvelleri
nin toplamı 1952 yılı Bütçesindeki ödenekler toplamına nazaran 5 328 696 lira bir fazlalık arzet-
mektedir. Teklifin A — 1 cetvelinin toplamı 43 422 083 lira, A — 2 cetvelinin toplamı 1 582 848 
lira olup her ikisinin toplamı 45 004 931 liradır. 

Her iki cetvelin ihtiva eylediği ' ödenek miktarlarında geçen yılın bütçe rakamlarına nazaran 
hâsıl olan farklar ve izahatı aşağıda sırasiyle arsolunmuştur. 

B. M. 

201 11,12 Aylıklar (14 586 783 lira) 
1952 yılma nazaran 319 394 lira artış vardır. Bu fark alelumum terfiler ile Harb 
Okulundan mezun olacak asteğmenlerin hesaba katılması, sivil memur kadrolarının 
ihtiyaca göre düzenlenmesi ve erat adedinde hâsıl olan noksanlığın ikmali gibi sebep
lerle hâsıl olmuştur. 
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Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarının Ordu kadroları gibi Büyük Millet Mecli
si Bütçe Konmisyonunca tetkik ve tasdiki 1844 sayılı Kanunun emri icabı olduğun
dan 1953 yılı içinde vazife görecek subay, askerî memur, sivil memur, öğretmen, Harb 
Okulu öğrencileri ile astsubay, erbaş ve erat rütbe ve adedlerini ihtiva eyliyen fiilî 
kadro cetvelleri Yüksek Meclise sunulmuştur. 
Bu kadroların istilzam eylediği ödenek miktarları da merkez ve illerin ihtiyacına göre 
bölümün 11 ve 12 nei maddelerine konulmuş bulunmaktadır. 

11,12 Ücretler (372 300 lira) 
1952 yılı ödene^jne göre 101 580 lira artmış bulunmaktadır. Bunun 11 nei madde
ye isabet eden kısmı 16 620 lira, 12 nei maddeye isabet eden kısmı da 84 960 lira
dır. 
Silâh ve malzeme tamir evi kadrosuna iki aded üçer yüz lira ücretli, bir aded iki 
yüz lira ücretli usta ve Genel Komutanlık için iki dağıtıcı kadrosu ilâve olunmuştur. 
Günden güne artmakta olan motorlu vasıtalarda istihdam edilmek üzere birlikler için 
yüz ellişer lira ücretli yirmi sekiz sivil şoför kadrosu ve yine birliklerde istihdam edil
mekte bulunanlara ilâveten sekiz tane ikişer yüz lira, altı tane yüz ellişer lira ücret
li sivil usta kadrosu ilâve olunmuştur. Dikimevi kadrosuna iki yüz elli lira ücretli 
bir usta kadrosu eklenmiş ve iki yüz lira ücretli bir şoför kadrosu kaldırılmıştır. 
hizmetliler kadrolarının bir barem esasına bağlanması hususundaki yüksek emir üze
rine Hükümetçe tesbit edilen esaslar dairesinde merkez ve iller kadrolarına dâhil 
hizmetli kadroları gruplandırılmış ve barem derecelerine intibak ettirilmiş olduğun
dan dolayı da cüzi bir fark meydana gelmiştir. 

Hizmetlerin lâyıkı veçhile ifası maksat ve gayesine dayanılarak yukarda ilâvesi lü
zumu arzedilen kadroların tutarı 97 200 lira, intibak farkları 6 780 liradır. Kaldı
rılması hususu teklif edilen bir kadronun tutarı da 2 400 liradan ibarettir. 

11,40 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar (923 000 lira) 
Bölümün toplamı 1952 yılı ödeneğine göre 87 000 lira artmıştır. Bu artışın 1 000 
lirası merkez çocuk zammı, 75 000 lirası iller çocuk zammı, 5 000 lirası iller doğum 
yardımı, 6 000 lirası da yakacak zammı maddelerindedir. Diğer maddeler geçen yı
lın aynı olarak teklif edilmiştir, tilerde zamma müstahak çocuk adedi 6.308 olarak 
tesbit edilmiştir. Buna doğması muhtemel 150 çocuk ilâve olunmuştur. 
21 ilimizde ayda otuz lira yakacak zammı alanların adedi 39, on beş lira yakacak zam
mı alanların miktarı 422 dir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve 15 nei maddesinin (E) fıkralariyle 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler. (1 057 125 lira^ 
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1952 yılı ödeneğine nazaran 20 223 lira artmıştır. 

Hesabı : 
Lira 

695 879 Subay, askerî memur, sivil memur, öğretmen, astsubayların emekli ke
seneği. 

20 476 Merkez ve iller hizmetlilerinin emekli kesenekleri. 
34 819 Harb Okulu öğrencilerinin asteğmenlik aylıklarına göre emekli kesenek

leri ^ 
305 951 Subay ve askeri memurların fiilî hizmetlerine yapılacak zamlar mukabi

li yüzde onlar. 

1 057 125 Toplamı 
1 036 902 1952 ödeneği 

ı •' 

20 223 Artan miktar 

210 Temsil ödeneği (2 100 lira) 
Jandarma Genel Komutanına ayda kanunen verilecek 175 lira temsil ödeneğinin bir yıl
lığından ibarettir. 

214 Hazarda vazife görürken yaralanan subay ve erlere 1475 sayılı Kanun gereğince veri
lecek tazminat (3 000 lira) 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

215 1493 sayılı Ordu îkramiye Kanunu gereğince verilecek ikramiye (3 000 lira) 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

216 Yirmi yıl hizmetten sonra terjıis edilecek çavuş ve onbaşılara 1851 sayılı Kanun gere
ğince verilecek ikramiye (9 900 lira) » 

Geçen yılın Ödeneğine göre 650 lira fazlalık vardır. 

Hesabı 
Lira Aded 

8 400 
1 500 

9 900 
9 250 

28 Çavuş, onbaşı beheri 300 liradan 
10 Dördüncü uzatmalı er beheri 150 liradan 

Toplam 
1952 ödeneği 

650 Artan miktar 

301 10,20, Merkez daireleri büro giderleri (7 700 lira) 
30,40 

1952 yılı ödeneğine nazaran 1 250 lira artmıştır. Kırtasiye, döşeme, demirbaş ve öte
beri maddelerini ihtiva eden bu bölümün artışı yalnız demirbaş maddesindedir. Pek 
eskiyen ve artık tamir kabul etmez hale gelmiş bulunan yazı makineleri yerine ye
nilerini almak maksadiyledir. 
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302 10,20, tiler büro giderleri (166 000 lira) 
30,40 

1952 yılı bölüm toplamına göre 32 300 lira fazlalık arzetmektedir. Bu artışın (5 300) 
lirası kırtasiye, (5 000) lirası döşeme, (10 000) lirası demirbaş, (12 000) lirası da 
öteberi maddesindedir. 
Karakollarda adlî tahkikat için kullanılan kırtasiyenin ihtiyaç nispetinde ikmali, 
yeni karakollar ihdası, 2659 adede baliğ olan, daire, kıta ve karakollarda mevcut eş
yadan kullanılması imkânı kalmıyan basit eşyanın raehmaemken değiştirilmesi, yazı 
makineleri ihtiyacının ksmen giderilmesi (1953 te 50 kadar yazı makinesi alınması 
düşünülmektedir) ve 1952 yılı Büeçesinde mevcut 28 000 lira öteberi ödeneğinin 2659 
cüzütama şehir suyu bedelleri de dâhil olduğu halde müteferrik masraflarına yetme
sine imkân kalmaması gibi sebeplerle maddelere birer miktar ilâve yapılmasına zaru
ret vardır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler (70 000 lira) 
1952 yılı ödeneğine göre 11 000 lira artmıştır. 
Jandarmanın vazifesini yaparken kullanacağı basılı kâğıt ve defterler 400 çeşittir. 
Adedi iki bini mütecviz karakollarda yirmi çeşit defter kul anılmaktadır. Bu itibaıia 
yıllık ihtiyaç yüz bin lirayı bulmaktadır. 
1953 yılı için teklif edilen 70 bin lira ile bunların en lüzumlularının tedarikine ve müm
kün olduğu kadar tasarrufkâr bir şekilde hareket olunmasına çalışılacaktır, 

304 11,12 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri (155 000 lira) 
21,22 1952 yılı ödeneğine nazaran 45 000 lira indirilmiştir. Bu indirme merkez ve illerin 

posta ve telgraf ücretleri maddesinden vâki olmuştur. 
Telefon giderleri maddelerindeki ödenekler 1952 yılının aynıdır. 

305 Kira bedeli (66 300 lira). 
1952 yılma göre 3 066 lira, artmıştır. 
63 ilde kira altında bulunan binaların adedi 668 dir. Bütçeye konulan ödenek de bu 
binalar için kontrat gereğince verilmesi lâzmıgelen kira bedellerinin mecmuundan 
ibaret bulunmaktadır. 

306 diyecekler (12 600 lira) 
1950 yılı ödeneğine göre 10 100 lira artmıştır. 
Geçen seneki ödenek 2 500 lira idi. İhtiyacın üst tarafı stok malzemeden istifade su
retiyle temin olunmuş idi. Bu seneye stok devir etmemiştir. 
fklenek 57 şoför, 60 dağıtıcı, hademe, işçi ve bir hemşirenin giydirilmesi için hesaplan
mıştır. Şoförler 103,'58 lira hademeler 105,10 lira hemşire 389, 60 lira ile giydirilmek
tedir. 

307 10,20, Yolluklar (435j 000 lira) 
30 1952 yılma göre artış yoktur. 

Sürekli görev yolluğu tâyin, tahvil, emekliye ayrılma gibi olaylardan dolayı subay, 
akerî memur, sivil memur ve atsubayîara ödenmesi lâzmıgelen yollukların karşılığıdır. 
Geçici görev yolluğu maddesine kon ulan ödenek; A) İl jandarma komutanlarının 
bütün karakollarını yılda bir defa, ilce jandarma komutanlarının bütün karakolları
nı yılda en az üç defa teftiş eylemeleri 
B) Üst subayların komuta kurslarına, subay ve askerî memurların muhtelif kurslara, 
terfi sırası gelen subay ve astsubayla rm muayene için, hastanelere gönderilmeleri. 
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O) Tetkik, tahkik ve sair muvakkat işlerin görülmesi için verilecek yollukların kar
şılığını ihtiva eylemektedir. 
Müfettişler yolluğuna gelince : 
Her biri 4-7 ilin bütün jandarma teşkilâtını vazifesi çevresine almış olan (11) jandar
ma müfettişliği mevcuttur. 
Levazım ve donatım işlerini teftiş ile mükellef üç teftiş kurulu vardır. Her teftiş ku
rulu üç üyeden müteşekkildir. 
Bu teşkilâtın vazifelerini yapabilmesi için bütçedeki ödeneğin kâfi geleceği tahmin 
olunmaktadır. 

308 11,12 5501 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları (20 000 
lira) 
Geçen yılın aynıdır. Ödenek 1952 de olduğu gibi idareye kâfi geleceği tahmin olun
muştur. 

309 Taışt giderleri (495 070 lira) 
1952 yılı ödeneğine göre 149 370 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Bu artışın 
128 000 lirası münhasıran birliklerde kullanılan motorlu vasıtalara ait olup 120 000 
lirası işletme, 28 000 lirası da onarma maddelerindedir. 
1953 yılında satmalmması lâzımgelen 110 tane Mot. aracın yarım yıllık ihtiyacı da 
göz önüne alınmıştır. Mütebaki 1 370 lira da komutanlık makam otomobili işletmesi 
ile karargâh hizmetindeki vasıtaların işletme ve onarma maddelerine eklenmesi lüzum
lu görülen miktardan ibarettir. 

401 Basımevi giderleri (3 400 lira) 
1952 ödeneğine göre bir artış ve eksiliş yoktur. 
Yıllardan beri bu miktar ödenek basımevinin masraflarına yetmektedir. 

405 10 Hayvan satmalma ve tavizi 
20 Ve ölenlerin tazmini (56 000 lira) 

1952 yılı ödeneğine göre 26 000 lira artmıştır. 
Teklif edilen 50 000 liranın takriben 40 000 lirası ile 100 kadar hayvan satmalmma
sı ve mütebakisinin de taviz ve tazmin ihtiyaçlarına karşılık tutulması düşünülmüş
tür. 

409 10 Taymat (15 715 000 lira) 
1952 yılma nazaran 2 263 200 lira artmıştır. 
Bu artışın 1 908 900 lirası sabit birliklerde müstahdem ve kazandan iaşeleri müm
kün olamıyan erata 4370 sayılı Kanun gereğince maktuan verilmekte olan 25 lira iaşe 
bedelinin Hükümetçe görülen lüzum üzerine 30 liraya çıkarılmasına ve mütebakisi de 
erat kadrosuna adeden yapılan ilâvenin iaşe giderlerine karşılık teşkil' etmekte bulun
muştur. 

20 Yem (1 000 000 lira) "'' "" * 
1952 yılı ödeneğine göre 5 000 lira artmıştır. Geçen yıla nazaran hayvan adedinden 
167 eksiklik vardır. Buna mukabil 100 tanenin 1953 yılında satmalmması teklifler ara
sındadır. Eksilen 167 hayvanın geçen seneki fiyatlara göre bıraktığı tasarruf 75 500 li
ra ve bu sene alınacak 100 hayvanın istihkakları da 54 900 lira tutmakta ise de müte
bakisi ile bütçeye ilâve olunan 5 000 lira; besleme fiyatının geçen yıllara nazaran gös
terdiği farka karşılık olacaktır. 
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30 Yakacak, aydınlatma ve ısıtmt (690 000 lira) 
1952 yılına nazaran 200 000 lira bir artış vardır. 
1952 yılı ödeneği yetmediğinden Kasım ayında 75 000 lira eklenmek zorunda kalınmış
tır. Artış miktarı arasında er adedinin bir miktar tezyidi ile bâzı yeni karakollar te
sisinin de hissesi vardır. 
Teşkilâtın adeden 2.569 oluşu, ödeneğin yakacak, aydınlatma ve ısıtma gibi üç mühim 
hizmetin ifasına taallûku ve ısıtılıp aydınlatılacak oda adedinin 3.115 adedine varması 
göz önüne alındığı takdirde 1953 yılı için teklif edilen 690 000 liranın pek tasarruflu 
bir hesabın neticesi olduğu anlaşılmaktadır. 

410 10,20 Askerî gereçler (5 724 000) 
30 

Bölümün 1952 yılı rakamına göre artışı 650 000 liradır Bu artışın giyecekler maddesine 
ait kısmı 375 000 lira, teçhizat maddesine ait kısmı 175 000 lira, muytabiye maddesine 
isabet edeni de 100 000 liradan ibarettir. Giyecekler, teçhizat maddelerindeki ödenek 
artışı subay ve er kadrosundaki artıştan ileri gelmiştir. Muytabiye maddesi bu sene 
ilk defa olarak açılmış bir maddedir. Mevcut hayvanlar ile bunlara ilâveten 1953 yı
lında alınması düşünülen 100 kadar hayvanın muytabiye ihtiyaçlarının karşılanması 
içindir. 
Miadını dolduran eşyayı imkân nisp etinde daha bir müddet kullanmak, erlere ait ol
mayıp birlik namına verilmesi lâzım gelen ve «kıta teçhizatı» diye anılan eşyanın alın
masını gelecek yıla talik eylemek gibi tasarruf tedbirleriyle bölümün her üç mad
desine giren ihtiyaçların teklif edilen 5 724 000 lira içersinden giderilmesine çalışıla
caktır. 

411 Harb gereçleri ve teçhizat (811 000 lira) 
1952 yılma göre (250 000 lira artmıştı?. 
Jandarma teşkilâtının muhabere tesisatını tekemmüle götürmek için yapılan plâna 
göre 9 milyon 232 bin liraya ihtiyaç vardır. 
Beş sene zarfmda tahakkuk sahasına çıkarılması arzu edilen bu plânın 1953 yılma 
ait kısmını bütçeye tamamen koymaya malî imkân bulunamadığından bu kısım için 
ancak 677 000 lira ayrılmıştır. Tüfek kayışı, palaska satınahnması, araba ve koşum 
takımları, semer mubayaa veya tamiri^ vazelin mubayaasiyle harb gereç ve teçhi
zatı formülüne dâhil diğer mütenevvi eşya ve levazımın tedariki için de 134 0Ö0 lira 
konulmuştur. Her ikisinin mecmuu 811 000 liraya baliğ olmuştur. Bu mâruzâttan an
laşılacağı üzere yukarda tebarüz ettirilen 250 000 lira artış; kamilen muhabere tesi
satının tekemmülü gayesiyle hazırlanmış bulunan plânın tatbiki ihtiyacından doğ
muştur. 

412 Tıbbî ecza ve sağlık gereçleri (87 805 lira) 
1952 yılma göre 26 805 lira artış vardı». 
1952 yılı ödeneği 61 000 liradır. Bununla idare mümkün değildir. 
Yedi senelik sarfiyatın ortalaması 71 000 lira tutmaktadır. Bu noktadan bir tezyit 
lâzımgeldiği gibi er adedinin bir miktar artması ve eski yıllardaki ödeneklerin ih
tiyaca yetmemesi sebebiyle mecburi stokta husule gelen noksanlığı gidermeye ça
lışmak bakımından da bir ilâve zarureti baş göstermiştir. Bu sebeple 87 805 lira 
teklif edilmiştir. 

413 Veteriner ecza ve gereçleri (8 000 lira) 
1952 yılı ödeneğine göre 3 000 lira artış vardır. 
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1952 ödeneği kadar bir ödenekle idare kabil olmıyacağı anlaşılmasına ve 1953 yılında 
100 hayvanın yeniden satmabnması teklif edildiğine göre bu miktarın ilâvesi zaruri 
görülmüştür. 

414 Taşıma giderleri (650 000 lira) 
1952 yılı ödeneğine göre 1Î8 460 lira artmıştır. 
Yedi senelik masrafların ortalaması 598 400 lira tutmaktadır. Er kadrosuna ilâve ya
pılması, 30 kilometreyi aşan mesafelere müteveccih yürüyüşlerin nakil vasıtalariyle 
yapılmasının karar altına abnması da göz önüne ahnrak 650 000 lira teklif edilmiştir. 

416 Oklular giderleri (115 000 Ura) 
Geçen yılın aynıdır. t 
Ankara'daki subay ve astsubay okullarından başka Yozgad, Antakya, Mardin, Hozat, 
îstanbul er okul alayları ve Kütahya, Silvan Edirne'deki okul taburlarının öteberi, 
ısıtma ve aydınlatma, istihlâk edilen su bedeli gibi idare masraflarına ait olan bu 
ödeneğin ihtiyaca kâfi gelmekte olduğu yılların taıtbikatiyle anlaşılmaktadır. 

451 Yayın giderleri (8 000 lira) 
Diğer bütçelere mütenazır olarak yeni açılan bu tertibe formülü gereğince yapılacak 
masraflar için 8 000 lira konulması kâfi görülmüştür. 

459 Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri 
Maliye Bakanlığının teklifine muvafakat suretiyle bu tertip kaldırılmıştır. Kurum
lar ve komisyonların her türlü masraflarının bütçenin ilgili tertiplerinden verilmesi 
kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları (34 400 lira) 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları (34 600 lira) 
1952 yılına göre 30 250 lira artmıştır. 
Bütçenin tanzimi zamanında tahakkuk eden borçları verebilmek için bu miktar ilâ
venin yapılması zaruri görülmüştü!'. 

"" Yatırımlar 

701 Yapı onarımı re küçük yapılar (482 848 Ura) 
1952 yılı ödeneğine göre 182 848 lira artış vardır. 
Otuz ilde ceman 183 birlik ve karakol binasının keşfe müstenit onarımı 142 654 lira 
ve 30 yerde yapılacak karakol binalarının keşif bedelleri de 340 194 lira tutmaktadır. 
İkisinin toplamı olan ödenek bütçeye konulmuştur. 

768 3828 sayılı Kanun gereğince satmalı nacak taşıtlar. 
14 Jandarma Genel Komutanlığı (1 100 000 lira) 

1952 yılı ödeneğine göre 895 000 lira artmıştır. 
Jandarmanın motorize edilmesini mümkün olan süratle sağlamak ve tahakkuk saha
sına çıkarmak başta gelen ihtiyaçlarınızdan birini teşkil eylediğinden 1953 yılında da 
110 tane motorlu taşıt almak için 1 100 000 lira teklif olunmuştur. 
1952 yılı ödeneği 205 000 lira olduğuna göre 895 000 liralık bir zam yapılması zaruri 
görülmüştür. 
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Merkez memurları aylığı 
Merkezde mevcut 203 memur kadrosunun senelik maaş yekûnu (961 800) lira olarak 
hesap edilmiştir. 1952 yılı içinde kanunla istihsal edilecek 3 aded 150 lira aylıklı birin
ci derece memurluklardan merkezde kullanılacak bir memura isabet eden (12 000) lira 
bu yekûna ilâve edilerek mecmuu olan (973 800) lira ödenek bu tertibe konulmuştur. 
Yabancı memleketler memurları aylığı 
Bakanlığımızın yabancı memleketler teşkilatındaki 253 memurun 4991 sayılı Kanuna 
göre ödeme misilleri ile birlikte hesap edilen aylık maaş tutarları (6 882 000) lira olaraK 
hesap edilmiştir. Yukardaki maddede de izah olunduğu üzere kanunla alınacak 150 lira
lık kadrodan hariçte kullanılacak iki adedinin 4,80 emsal üzerinden senelik baliği olan 
(115 200) lira bu tertibe ilâve edilerek (6 997 200) lira ödenek konulmuştur ki, geçen 
seneye nazaran hâsıl olan (997 200) lira fazlalık yabancı memleketlerdeki teş
kilâtımızda istihdam edilen memur adedinin 219 dan 253 *e çıkmasından ileri 
gelmiştir. Buna sebep de NATO teşkilâtı ve Tokyo Büyükelçiliği, Libya, Endonezya 
elçilikleri ile Liverpool ve Tunus Başkonsoloslukları, Strazburg'da Avrupa Konseyi nez-
dindeki mümessillik gibi yeni ihdaslardır. 
Merkez memurları açık aylığı 
1952 yılı içinde yeniden Bakanlık emrine alınan memurların inzimamı ile bu tertibe ait 
ödeneğin (7 500) lira artırılmasına lüzum hâsıl olmuş ve bütçeye (13 500) lira ko-
n' J i.muştur. 

Merkez hizmetliler ücreti 
1952 yılı Ağustosunda Bakanlığımızın Gümrük Tekel Bakanlığının bulunduğu bina
ya nakledilmesi üzerine senelerden beri eski ve dar bir binada sıkışmış olan Bakanlı
ğımızın yeni binaya yerleşmesi, NATO merkez teşkilâtının bürolarmn kurulması ve 
binanın bâzı kısımları Başbakanlığa tahsis olunmakla beraber umumi bakım, temizlik, 
bahçe işleri gibi hizmetlerin Bakanlığımızca görülmesi zarureti karşısında hizmetli
ler kadrosunda bâzı yeni ihdaslar ve ücretlerde bir kısım artırmalar yapılmak zaru
reti hâsıl olduğu cihetle bunlar yeniden ele alınarak ücret miktarları baremdeki 
esaslara uydurulmak suretiyle hesap ve tertip edilmiştir. Evvelce Gümrük Bakanlığı 
zamanında mevcut olup da Bakanlığımız kadrosunda bulunmıyan santralci, Usta, 
Kalorifer makinisti, asansörcü gibi hizmetliler kadroya ilâve edilmiş ve bâzı ücretle
re cüzi zamlar yapılmıştır. 
Yabancı memleketler hizmetliler ücreti 
Yeni açılan büyük elçilik, elçilik, NATO teşkilâtı ve başkonsoloslukların hizmetli kad
rolarının ilâvesi ve dünyadaki geçinme şartlarının artması yüzünden ecnebi memle
ketlerdeki hizmetliler ücretlerine yapılan mahallî zamlara tabiiyet sebebiyle yapılacak 
ücret zamlarını karşılamak üzere bu maddeye (150 000) lira zam yapılmış ve hizmetli 
adedi 600 e iblâğ edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
Siyasi münasebetlerin inkişafı, karşılıklı yardımlaşma ve NATO teşkilâtı faaliyeti do-
layisiyle Bakanlığımızın bilhassa İngilizce lisanından tercüme işleri hacim ve mahi
yeti itibariyle artmış ve tenevvü eylemiş bulunduğundan Türkçe ve İngilizce lisanı
na hakkiyle vâkıf kanuni, ilmî ve teknik istilâhlara âşinâ yüksek kabiliyette müter
cimlere ihtiyaç hâsıl olmuş ve bunların Barem Kanunu çerçevesi dâhilinde maaş ile 
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temini mümkün olamamış bulunduğundan mühim tercüme işlerini yürütebilmek üzere 
hariçten bu kabiliyetteki elemanların hizmete alınabilmesi için bütçemize bu tertip 
açılmıu ve (1 000) lira ücretle 3 başmütercim ile (875) ve (750) şer lira ücretle 4 müter
cim ücreti karşılığı olarak (75 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Çocuk, doğum ve ölüm zamları 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 
Yabancı dil para mükâfatı 

önümüzdeki yıl yabancı dil imtihanına, girecek vasati 25 memurun mükâfatını karşı
lamak üzere bütçeye (25 000) lira konulmuştur. 

Emekli keseneği 
1952 yılında (L) cetvelinden serbesjt bırakılan kadrolarla artan hizmetliler kadrosunun 
ieabettirdiği (10 000) lira ödenek farkı geçen yi İki tahsisata ilâve edilerek (140 000) 
lira konulmuştur. 

Temsil ödeneği 
Kâtibi Umumiye verilen temsil ödeneği olan (3 000) lira aynen konulmuştur. 

Merkez kırtasiyesi 
Konulan ödenek ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen sene olduğu gibi (13 000) lira öde-
ek konulmuştur. 
Merkez döşeme 
Bakanlığımızın esaslı bir binaya taşınmasına intizaren senelerden beri mübrem ve za
ruri döşeme ve diğer mefruşat ihtiyacına rağmen esaslı bir tahsisat istenilmemişti. Bu 
defa eski Tekel Bakanlığı binasına nakil dolay isiyle bürolarımızın yeni bina ile 
münasip şekilde tefrişi icabetmiş, 1952 yılında imkân nispetinde bâzı. mefruşat ihtiya
cının temini mümkün olmuş ise de bu program dâhilinde kabul ve muahedeler salonu
nun ve NATO teşkilâtı ile mefruşatının noksan olan diğer dairelerin 1952 yılında te
min edilememiş ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1953 yılı Bütçesine '.''<() OJO) li •; ödenek 
ilâvesi lüzumlu «'örİlerek geçen yılki tahsisatı ile birlikte (54 000) Üv» ödenek ko
nulmuştur. |» : , - • . < 
Merkez demirbaşı 
1952 Bütçesiyle verilen (6 000) lira ödeneğe ilâveten sene içinde NATO teşkilâtının 
takviye edilmiş odaları ve zaruri makinelerin mubayaası için (50 000) lira ek öde
nek verilmiş bulunmaktadır. 1953 yılı içinde mezkûr teşkilâtla Bakanlığın diğer 
demirbaş ihtiyacım karşılamak üzere (50 000) liralık ödeneğe ihtiyaç hâsıl olduğun
dan bütçeye (56 000) lira ödenek konulmuştur. 
Merkez öteberi 
Yeni binanın daha geniş olması ve birçok yeni ihtiyaçları karşılamak zarureti ile bu 
tertibe (3 800) lira ilâvesiyle (12 000) lira tahsisat konulmuştur. 
Merkez aydınlatma 
Yeni binanın daha geniş sahaya yapılmış olması, iki. asansörün mevcudiyeti dolayı-
siyle cereyan sarfiyatının bu tertipten ödenmesi sebebiyle Gümrük Tekel Bakanlığı
nın eski sarfiyatı da nazarı itibara alınarak bu tertibe (12 000) lira ödenek konul
muştur. 
Merkez ısıtma 
Gümrük Tekel Bakanlığının (14 000> lira. yılhk. sarfiyatı göz Önüne alınarak şifre ve 
kalemi mahsus dairelerinin gece çalışmak zaruretleri hesaba katılarak bu tertibe (15 000) 
lira ödenek konulmuştur. 
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10-92 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
Yeni ihdas edilen büyükelçilik, elçilik, NATO teşkilâtı başkonsolosluk ve konsolos
lukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kırtasiye maddesine (5 000) lira, döşeme ter
tibine (152 500) lira, öteberi maddesine (5 000) lira aydınlatma maddesine (3 500) 
lira, ısıtma maddesine (7 000) lira, giyecekler maddesine (3 400) lira, taşıtlar işletme 
(2 500) lira ziyafet maddesine (50 000) lira, ilâvesiyle hizalarında gösterilen ödenek
ler konulmuş, Tokyo, Waşington Büyükelçilikleri ile Endonezya Elçiliği için üç otomo
bil bedeli olan (32 000) lira, taşıtlar satmalma maddesine vaz'edilmiş yardım ve ödüne 
verme maddesindeki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Geçen yılın ödeneği olan (14 000) lira aynen konulmuştur. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Yeni ihdasların istilzam ettiği fazla muhabere masrafları ile geçen senelerin sarfiyatı 
nazarı itibara alınırsa bu maddeye (50 000) lira ödenek konulmuştur. 

12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın haberleşme giderleri 
Yeni ihdasların ve bilhassa NATO teşkilâtının mühim yekûn tutan telgraf masraflarını 
ve diğer posta ve telefon ihtiyaçlarını karşılamak üzere (90 000) lira ilâvesiyle bu bölü
me (350 000) lira ödenek konulmuştur. 

21 Merkez telefon giderleri 
Gecen yılın aynı olarak (16 000) lira konulmuştur. 

Giyecekler 
1951 yılında bu bölümde (10 000) lira ödenek mevcut iken geçen sene tasarruf maksa-
diyle (3 000) lirası indirilmiştir. Yeni binada daha fazla kullanılacak hizmetlilerin ihti
yacını karşılamak üzere (8 000) liranın ilâvesiyle bütçeye (15 000) lira ödenek konul
muştur. 

10 Sürekli görev yolluğu 
Teşkilâtın tevsii dolayısiyle eski ödeneğe (25 000) lira ilâvesiyle (250 000) lira öde
nek konulmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu 
Aynı sebeple ve NATO teşküâtınm sık sık Merkezle teması zaruri ve kurye gönderilmesi 
zaruretiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere (50 000) lira ilâvesiyle bu bölüme (150 000) 
lira ödenek konulmuştur. 

11 Merkez memurları tedavi giderleri 
Geçen yıl olduğu gibi (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

12 Yabancı memleketler memurları tedavi giderleri 
Bu maddedeki ödenek miktarının kâfi gelmediği ve hariçte hastalanan memurlarımızın . 
en zaruri tedavi ücretlerinin yarısını dahi karşılamadığı nazara alınarak (5 000) lira 
ilâvesiyle (15 000) lira ödenek konulmuştur. 

11,22 Taşıt giderleri 
Geçen yılın aynı ödenekler konulmuştur. 

Fahri Konsolosluklar aidatı 
Geçen yıldaki (9 400) lira ödenek aynen konulmuştur. 
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Basımevi giderleri 
Yeni binaya nakledilen matbaanın daha geniş, mikyasta çalışmasını sağlamak üzere 
(1 500) lira ilâvesiyle (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

Temsil giderleri 
Geçen yü olduğu gibi (2 500) lira ödenek konulmuştur. 
Yabancı elçi ve konukları ağırlama giderleri 
Bu maddeye konulan (128 000) lira ödenek kâfi gelemiyeceği anlaşılarak 1952 yılı 
içinde yüksek misafirlerin gelişi dolayısiyle (250 000) lira ek ödenek alınmasına zaruret 
hâsıl olmuştur, önümüzdeki yıl için asgari (250 000) lira ödenek konulması zaruri 
görüldüğünden bu miktar aynen konulmuştur. 

Kâtibi Umumi ikametgâhları gider leri 
1950 yılında mevcut olan bu tertip 1951 ve 1952 yıllarında kaldırılmış ise de Büyük
elçilerden Merkeze Kâtibi Umumi olarak getirilen zevatın kendi ihtiyaçlarına göre 
kullanmakta oldukları binalarda Kordiplomatiğin ziyaret ve kabulleri çok müşkül 
ve bu maksatla yapılan elektrik ve su sarfiyatı ile diğer müteferrik sarfiyatın şahsi 
ihtiyaçlarının pek fevkmda olması sebebiyle kolayca iktihamı mümkün görülememiş 
ve bunun eskiden olduğu gibi ikametgâh temini, elektrik, havagazı ve su ve müte-
ferrik hizmetliler sarfiyatının Devlet bütçesinden karşılanması zarureti hissedilerek 
bütçeye (12 000) lira ödenek konulmuştu?. 

Satınalma ve abone karşılığı 
Geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştu*. 
Başka her çeşit giderler 
Geçen yılın tahsisatı aynen konulmuştu*. 

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 
1953 yılı katılma paylarının katî rakamları henüz malûm olmadığından geçen yılki 
paylar esas tutularak Birleşmiş Milletlere (802 924,69) lira, Genişletilmiş Teknik Yar-
dım Fonuna (514 186,40), Avrupa Konseyine (407 602,94), Avrupa İktisadi îş Birli
ğine (297 994), Milletlerarası Gümrük İttihadına (19 209), Diplomatik Akademiye 
(648), Lâhey Daimî Hakem Divanına (1 941,29) ve Hammaddeler Konferansına 
(4 052,33), Gümrük Tarife Yayın Bürosuna (2 745), Ticaret Genel Anlaşma ve güm
rük tarifeleri teşkilâtı icra sekreterliğine (7 529,86) lira ödenek konulmuştur. Yeni 
olarak Kuzey Atlantik Paktının sivil teşkilâtına katılma payı olarak (203 871,24), 
Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı Karargâhı «SHAPE» için (1 212 121,21) 
lira ve Atlantik Bölgesi Başkomutanlık Karargâhı «SACLANT» katılma payı olarak 
(37 854,85 lirada hesap ve ilâve olunarak (3 513 000) lira Ödenek konulmtıştnr. NATO 
için hesaplanan bu paylar tamamen tahmini olup henüz 1952 hissesi dahi taayyün 
etmemiştir. Yukarıki diğer katılma payları da 1952 fiilî sarfiyatına göre hesaplan-
mştır, katî tahminler alındığında ona göre tadili gerekmektedir. 
Kongre ve konferanslar 
Geçen yıllardaki sarfiyata ve ihtiyaca bakılarak bu maddeye (310 000) lira ödenek 
konulmuştur. 
Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonu giderleri 
Mukannen bir aidat olan (2 000) lira aynen konulmuştur. 
Birleşmiş Milletler kanaliyle yapılacak teknik yardımın iç finasmanı ve gerekli 
giderleri 
1953 yılında yeniden ihdasına lüzum hâsıl olan bu tertip isminden de anlaşılacağı 
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üzere Birleşmiş Milletler tarafındanmemleketimize yapılacak teknik sahadaki yardım
ların işlemesi için memleketimizde kurulmuş bulunan teşkilâtın anlaşma mucibince 
Hükümetimizce ödenmesi icabeden büro kirası ve giderleri, hizmetli ücretleri, mü
tehassıs memurlar emrine verilecek taşıt ve gerekli diğer bilûmum masrafları kar
şılamak üzere asgari (500 000)liralık bir ödeneğe ihtiyaç bulunduğu hesap edilerek 
bütçeye konulmuştur. 

454 Sigorta giderleri 
Geçen yıl konulmuş bulunan (25 000) lira ihtiyaca kâfi geldiğinden bütçeye aynen 
konulmuştur. j 

455 Dış Memleketlerde Türk Kültür varlığının korunması giderleri 
üç yıldan beri Kolombiya üniversitesine ödenmek üzere (25 000/ dolar mukabili ola
rak bütçeye konulmakta bulunan (75 000) lira ödenek bu maksadı temin etmekte ise de 
Türk azınlıklarının bulunduğu diğer bâzı memleketlerde ok cırnakta bu uman Türk 
Çocuklannin memleketimizden teminine ihtiyaç hâsıl olan met tep kitaplarının ve 
diğer zaruri bâv. yardımların ifası için (25 000) liralık bir ilâve yapılarak bu bölü
mün (100 000; lirayı», çıkarılınosı uygun görüldüğünden bu ödevk aynen bütçeye 
konulmuştur. 

5011 Geçen ve eski yıllar borçları 
5025 Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı 
Geçen yıl bütçeye konulmuş bulunan (70 000) lira ihtiyaca kâfi gelmediğinden yaban
cı memleketlerde mutasarrıfı bulunduğumuz Devlete ait binaların tamir ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere bu bölümdeki tahsisatın (100 000) liraya çıkarılması zaruri görül
müştür. 

MİLLETLERARASI İKTİSADÎ İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLÂTI 

201 11 Merkez memurları aylığı 
5412 sayılı Kanunla kurulan ve 5743 sayılı Kanunla tadil edilen merkez memurları kad
rolarına ait 19 kadronun 1 yıllık tutan olarak 119 700 lira konmuştur. 

12 Yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 
5412 sayılı Kanunla konulan ve 5743 sayılı Kanunla tadil edilen yabancı memleketler 
kadrolarına ait 10 kadronun 4991 «ayılı Kanuna göre misilleri hesaplanmak suretiyle 
bir yıllık tutarı olan 336 060 lira konmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 
İlişik D cetvelinde bulunan ücretliler kadrolarının yıllık tutan olan 60 600 lira ödenek 
konulmuştur. 
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12 Yabancı memleketlerdeki hizmetliler ücreti 
İlişik D cetvelinde bulunan ücretliler kadrolarının yıllık tutarı olan 33 000 lira ödenek 
konmuştur. Paris'teki hayat pahalılığı dolayısiyle 220 lira ücretli daktiloluğun 275 liraya 
çıkarılması zaruri görüldüğünden bir senelik fark tutarı olan 660 lira bu miktara 
dâhildir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı 
Merkezde 7 çocuk, senelik çocuk zammı tutan olan 840 liraya, muhtemel doğumlar için 
de 160 lira ilâve suretiyle geçen seneki gibi 1 000 lira ödenek konmuştur. 

12 Yabancı memleketlerdeki memurlar çocuk zammı 
Yabancı memleketlerdeki memurlarımızın 7 çocuğun senelik zammı 840 lira tutmakta ise 
de muhtemel doğumlar için 160 lira ilâve suretiyle geçen seneki gibi 1 000 lira ödenek 
konmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
Geçen seneki gibi 800 lira tahmin edilerek bütçeye konmuştur. 

22 Yabancı memleketlerdeki memurlar doğum yardımı 
Geçen seneki gibi 200 liradır. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
Geçen seneki gibi 1 000 lira ödenek konmuştur. 

32 Yabancı memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı 
Geçen seneki gibi 1 000 lira ödenek konmuştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
5412 ve 5743 sayılı kanunlarla konmuş kadrolar ile D cetveli kadrolannm karşılığı
na göre hesaplanmıştır. 

10 Kırtasiye 
1952 yılı sarfiyatına göre 4 000 lira ödenek konmuştur. 

20 Döşeme 
1952 yılı sarfiyatına göre 1953 yılı Bütçesine 1 000 lira ödenek konmuştur. Teşki
lâtımızın 1952 yılına ait 7 aylık sarfiyatı 825 lira olduğuna göre 1 senede 1 000 li
ralık tahsisatın ancak kâfi geleceği anlaşılmaktadır. 

30 Demirbaş 
1952 yılı Bütçesine konulan 3 000 liralık miktarın 2 716,50 kuruşu sarf olunmuş
tur. Son 5 aylık için 283,50 lira tahsisat kalmıştır. Bu durum karşısında senelik en 
aşağı 3 000 liralık tahsisatın konması zaruridir. 

40 öteberi giderleri 
1952 yılı Bütçesine konulan 1 500 lira tahsisatın 7 ayda 1 230 lirası sarfplunmuş ve ge
riye pek az bakiye kalmıştır. Görüldüğü üzere yine 1953 yılma 1 500 lira tahsisat 
konması zaruridir. 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro giderleri 
10 Kırtasiye 

Paris ve Washington Heyetimizin kırtasiye giderleri için 1952 yılı Bütçesinde konulan 
3 000 liralık tahsisatın 3 000 lirası da krediye bağlanmış ve bunun kısmı âzami sarfo-
lunmuştur. 1953 yılı için de 3 000 liraya ihtiyaç vardır. 

20 Döşeme 
1952 yılma konmuş olan 1 000 lira tamamen krediye bağlanmıştır. Bu sene de asgari 
1 000 liraya ihtiyaç vardır. 
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30 Demirbaş 
1952 yılı Bütçesine konmuş olan 1 500 liranın 1 000 lirası krediye bağlanmıştır. 500 
lira bakiye mevcuttur. Paris ve Washington Heyetlerimizden birisinin bir iki demirbaş 
ihtiyacı karşısında mezkûr miktarın yeteceği şüphelidir. Bununla beraber 1953 yılı Büt
çesine 1 500 lira konması zaruridir. 

40 öteberi giderleri 
1951 ve 1952 yıllarındaki tatbikatta sene sonuna kadar bütçeye konulan 3 000 liranın 
tamamen sarfolunduğu görülmüştür. Buna istinaden bu sene de 3 000 liraya ihtiyaç 
vardır. 

50 Aydınlatma 
1950 ve 1951 yıllarına naaran daimi bir miktar tasarruf sağlanmak suretiyle 1952 yılı 
ihtiyacı tesbit edilmiş ve senelik masrafa göre bu miktar ayarlanmıştır. Bu sene de 
2 000 liraya ihtiyaç vardır. 

60 Isıtma 
1952 yılı gibi 500 lira ödenek konmuştur. Bu miktar da kaloriferlerin yanmadığı gün
lerde teshin ve havagazı masrafları içindir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
Geçen seneki gibi 1 000 lira ödenek konmuştur. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
İki senelik tatbikatta 20 000 liralık tahsisatın ancak kifayet ettiği anlaşıldığından bu 
sene için de aynı miktar ödenek konmuştur. 

12 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın posta, telgraf ücret ve giderleri 
iki senelik tatbiikatta 20 000 liralık tahsisatın ancak kifayet ettiği anlaşıldığından 
bu sene için do aynı ödenek konmuştur. 

21 Merkez telefon giderleri * 
Geçen* seneki gibi 8 500 lira ödenek konmuştur. 

22 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın telefon giderleri * 
Geçen seneki gibi 5 500 lira konmuştur. 

12 Yabancı memleketler kira bedeli 
Geçen seneki gibi 10 000 lira konmuştur. İlişik kira mukavelesindeki miktardan faz
lası, her hangi bir kira ve kur tahavvüllerini karşılamak içindir. 

306 Giyecekler 
Teşkilâtımızda bir başodacı, 5 odacı ve bir müvezzi vardır. 7 müstahdemin elbise
leri asgari 80 ilâ 90 liiradan bir senede vasati 600 lira hesaplanmaktadır. 25 liradan 
7 aded ayakkabı 175 lira eder. Dört müstahdeme palto verilecektir. Yani 1 100 lira
nın ancak kifayet edeceği anlaşılmakla bütçeye 1 100 lira ödenek konmuştur. 

307 10 Sürekli görev yolluğu --e-*-** 
Geçen seneki gibi 8 000 lira konmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu 
Merkezle, Paris ve Washington ve ayrıca Heyetlerimiz arasında daimî temas meccut 
olduğundan sık sık toplantılar olmakta ve ekseri memleketimizi ilgilendiren bu top
lantılara iştirak etmek mecburiyetinde olduğumuza göre de geçen seneki gibi, 80 000 
lira tahsisatın konması zaruri görülmüştür. 

308 11 Merkez tedavi giderleri 
Geçen seneki gibi 600 lira konmuş tur. 
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12 Yabaneı memleketlerdeki tedavi giderleri 
Geçen seneki gibi 600 lira konmuştur. 

403 Ziyafet gideri 
Teşkilâtımızın, Paris re Washington heyetlerimizin yabancılarla olan teması dolayı-
siyle mecburi olarak birçok ziyafetlerin verilmesi icap etmektedir. Bilhassa bu temas
ların çok artmış olması karşısında mevcut tahsisat kâfi gelmemektedir. Nitekim 1952 
yılı tahsisatımız tamamen sarf olun muştur. Yabancı misarfirlerin ağırlanması her ba
kımdan zaruri olduğundan 1953 yılı için 3 500 lira fazlasiyle 17 500 lira ödenek 
konmuştur. 

451 10 Satmalına ve abone 
Teşkilâtımızın Haberleşme ve Basın Müşavirliğinin vazifesi icabı olarak memleketimiz
de çıkmakta olan her iktisadi gazeteye ve bâzı yabancı gazetelere ve yine heyetlerimizin 
de bâzı gazetelere abone olması mezkûr tahsisatın ancak yetişebileceğini göstermiş
tir. Nitekim bugüne kadar 1 156 lira 25 kuruş sarfedilmiştir. 1953 yılı içinde en az 
2 000 liraya ihtiyaç vardır. 

20 Başka her türlü giderler 
Teşkilâtımızın Haberleşme ve Basın Müşavirliği tarafından her sene Marshall Plânı 
hakkında İngilizce ve Türkçe olarak 8 kitap neşredilmektedir. Her bir kitap vasati 
olarak 800 liraya mâl olduğudan söz konusu iş için 8 000 lira ve tercüme işleri için 
de 4 000 lira hesaplanarak ceman 12 000 lira ödenek konmuştur. 

MALÎYE BAKANUÖt 

Maliye Bakaulığı Bütçesine konulan ödenekler yapılacak hizmetlerin çeşitlerine göre : 

a) Bakanlık hizmetlerine taallûk eden Ödenekler; 

b) Yardımlar; 

c), Yatırımlar; 
olmak üzere üç grupta mütalâa edilmektedir. 

Bu gruplara giren tertiplere 1963 malî yılı için istenilen Ödeneklerin ne gibi hizmetler ve 
ihtiyaçlar karşılığı olduğu aşağıda sırasiyle açıklanacaktır. 

a) Bakanlık hizmetlerine taallûk eden ödenekler : 

B. M. 

101 Balkan ödeneği 
11.1.1952 tarih ve 5Ş57 sayılı Kanun gereğince ayda 450 lira üzerinden Bakana ve
rilecek ödeneğin bir yıllık tutarı. 
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11 Merkez memurları aylığı 
4910 sayılı Teşkilât Kanuniyle bu kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 5071, 
5655, 5797, 5943 ve 5960 sayılı kanunlarla kabul olunari kadrolardan 1952 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L> işaretli cetvelle mevkuf tutulan kadroların dışında ka
lan fiilî kadroların yıllık tutarı aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere 6 04Ö 500 liradır. 

Derece 

2 
3 
4 
3 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

4910,5071,5655, 
5797 sayılı 
kanunlara 

bağlı kadrolar 
Aded 

4 
30 
65 

101 
118 
168 
134 
185 
285 
204 
171 
101 

1952 yılı 
L cetveli 
Aded 

—• 
10 
20 
11 
12 

o O 

5 
9 
1 
6 
8 

\ : 
1 İ ' V 

Fiilî kadro 
Aded 

4 
30 
55 
8.1 

107 
156 
131 
180 
276 
203 
165 
93 

' • * « • " : 

•» t - , . 

Aylık emsali 
Lirai 

875 
750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

, t • 

~ : " •• \ 

Fiilî kadronun 
yıllık tutarı 

Lira icmal 

42 000 
270 000 

' 412 500 
534 600 
609 900 
748 800 
550 200 
648 000 
828 000 
548 100 
396 000 
195 300 

1566 85 1481 S 783 400 5 783 400 

1952 malî yılı içinde çıkan 5943 sayılı Kanunla h cetvelinden serbest bırakılan 
kadrolar 

Dairesi 
Aylık Yıllık 

Görevin çeşidi Derece Aded emsal tutarı' 

T-.!.. „^ i* x». fMerkez daireleri 
Btitce ve Malı Kon- . . , , . MU ön. M&HrHSü H ™ * 1 * M -

[Başraıportor 

İcmal 

5 
6 

1 
1 

550 
475 

6 600 
5700 

12 900 12 300 

5 795 700 

Bütçe ve Malî Kon 
trol Gn. Müdürlüğü 

5960 sayılı Kanunla 1952 yılında alman kadrolar 
[Bütçe ve malî 
I kontrol müşaviri 4 3 625 22 500 
Kanunlar mü-

.. -IşavİTi 
Mukaveleler mü
şaviri 
Baişraportör 

550 

550 
475 

13 200 

6 600 
11 400 
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Dairesi 

Gelirler 
dürlüğü 

• 

Hazine 
dürlü&ü. 

Genel 

Genel1 

Mü- J 

Görevin çeşidi 

rGelir müşaviri 
Vasıtalı' vergiler1 

müşaviri 
] Vasıtasız vergiler 

Mü-

müşaviri 
Başraportör 

'Hazine müşaviri 
Ekonomi müşaviri 
Başrapopfcör 
Raportör 
Kuzey Atlantik 
Andlaşması Kon
seyi1 nezdinde Tür
kiye Daimî (Dele
geliği Maliye Mü
şaviri 
Raportörü 
MJemuru 

Derece 

4 

>5 

î> 

6 

4 
5> 
6 
7 

5 
7 
9 

Aded 

3 

3 

2 
8 

2 
2 
4 
ö 

1 
1 
1 

Aylık 
emsal 

625 

550 

550 
475 

625 
050 
475 
400 

550 
400 
300 

Yıllık 
tutan 

22 600 

19 800 

13 200 
45 600 

15 000 
13 200 
22 «00 
24 000 

6 600 
4 800 
3 600 

İcmal 

244800 244 800 

0 040 500 

Bu miktardan Muhasebat Genel Müdürlüğünün makinalaşmaaı dolayısiyle L cetveli
ne alınan 

Muhasebat Genel' 
rlüğü 

Servis şefi 
» » 

Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 
Mülki sayman 
Mülki saymanlık 
memuru 

» » 
Mülki saymanlık 
veznedarı 

9 
10 
11 
12 
7 

12 
13 

10 
11 

350 
300 
250 
225 
200 
400 

200 
175 

250 
229 

4 200 
3 600 
9 000 
8 100 
7 200 
9 600 

4 m 
4 200 

£ 000 
5 400 

- I ı * 

62 100 

Kadroların tutarı olan 62 100 liranın tenzili ve 1952 malî yılı L cetvelindeki kadro
lardan makinalaşma sebebiyle il ve ilçelerle irtibat temin etmek üzere Muhasebat 
Genel Müdürlüğüne ait bir aded 60 lira aylıklı kontrolörlük/ kadrosunun, iş hecmı 
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Çok artmış olan kambiyo mercilerinin takviyesi için Hazine Genel Müdürlüğü kad
rolarından bir aded birinci mümeyyizlik: kadrosunun ve müddetlerini doldurmuş 
olup baş hesapuzmam olması lâzımgelen 4 aded hesapi uzmanı için de 90 
lira aylıklı 4 aded hesap uzmanı kadrolarının serbesit bırakılması ve bunların yıllık 
tutan olan 37 800 liranın ilâvesi icabetmektedir. 
Bunlardan başka 4598 sayılı Kanun gereğince kadrosuzduk yüzünden yerinde terfi 
edenlerin adedlerinin gün geçtikçe çoğalması dolayısiyle 1952 yüı Bütçesindeki 
373 770 lira üst derece farkı da kâfi gelmemeye başlamış olduğundan bu miktara da 
76 230 lira zammedilmiştir. Bu suretle 1953 yılı merkez memurları aylığı tertibine 
ait ödenek teklifi 6 466 200 liraya baliğ olmuştur. 
iller memurları aylığı 
4910, 5071, 5655 ve 5797 sayılı kanunlarla kabul edilen kadrolardan (L cetveline alı
nanlar hariç) 1952 yılı fiilî kadrolarının tutarı 20 272 500 lira ve 4598 sayılı Kanun 
gereğince kadrosuzluk yüzünden yerinde terfi edenlere verilen üst derece aylıkları 
karşılığı olarak 1 468 380 lira ki ceman 21 740 880 liradır. Bu ödenek 1952 malî yılı 
içinde çıkan 5959 sayılı Kanunla kabul edilen : 

25 lira aylıklı 1 Malmüdürü 
20 » » 1 Vezendar 
20 » » 1 Vergi memuru 
15 » » 1 Tahsildar 

kadrolarının yıllık tutarı olan 8 400 lira ve 4910 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ge
reğince askerî saymanlıklar kadrolarında yapılan değişiklik dolayısiyle ilâvesi icabe-
den 9 300 lira ile aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere 21 758 580 liraya baliğ olmuş
tur. 

S * 
* • • • • . ^ 
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û Aded Aded Aded Aded Aded Lira Lira İcmal 

3 4 — 4 —- 4 750 36 000 
4 " 47 — 47 6 41 625 307 500 
5 74 3 77 14 63 550 415 800 
6 92 — 92 2 90 475 513 000 
7 135 3 # 138 2 136 400 652 800 
8 210 45 255 1 254 350 1 066 800 
9 330 3 333 2 331 300 1 191.600 
10 533 10 543 5 538 250 1 614 000 
11 798 46 844 13 831 225 2 243 700 
12 1272 123 1395 11 1884 200 3 321 600 
113 1835 32 1867 2 1865 175 3 916 500 
14 2774 — 2774 — 2774 150 4 993 200 

8104 265 8369 58 8311 20 272 500 20 272 500 
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1952 malî yılında çıkan 5959 sayılı Kanunla 'eklenen kadro 

Dairesi 

(Muhasebat Genel ^Malmüdürü 
Müdürlüğü l Veznedar 

Gelirler Genel Mü- $ Vergi memuru 
dürlüğü l Tahsildar 

erece 

12 
13 

13 
14 

Aded 

1 
1 

1 
1 

Aylık. 
emsal 

200 
175 

175 
150 

Yıllık 
tutarı 

2 400 
2 100 

2 100 
1 800 

?mal 

8 400 8 400 

4910 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince teşkil olunan askerî saymanlıklar kad
rolarında yapılan değişiklik dolayısiyle ilâve olunan kadro 

Askerî saymanlıklar ^İkinci mümeyyiz 
^ Kâtip 

11 
13 

225 
175 

5 400 
6 300 

11 700 

Yukardaki değişiklik dolayısiyle tenzil olunan 

Askerî saymanlıklar Kâtip 12 200 2 400 

9 300 
" :„ , ' i . 

1952 yılı Bütçesine konulan üst derece farkı 

9 300 

1 468 380 

21 758 580 
Bu ıttiiktara : 
Tapulama faaliyetleri ve vergi anlaşmazlıkları dolayısiyle geçen yıllara nazaran ço'k 
fazlalaşmış olan Hazine dâvalarının takip olunması ve Ankara Defterdarlığı sicil iş
lerinin tanzimi için 1952 malî yılı L cetveline dâhil kadrolardan; 

Başihukuk Müşavirliği ve Muhake-
mat Genel Müdürlüğü 

özlük İşleri Müdürlüğü 

90 lira aylıklı 1 Muhakemat müdürü 
90 » » 3 Avukat 
70 » » 1 » 

<! 60 » » 1 » 
50 » » 1 » 
3o » » 1 Dâva kalemi şefi 
30 » » 2 » » » 

[" 35 » » 1 Birinci mümeyyiz 
<j 30 » » 1 İkinci » 
|̂  25 » » 2 Memur 

(kadrosunun serbest bırakılması icabetmiştir. Bu kadroların yıllık tutarı ola/n 63 600 lira 
ve 4598 sayılı Kanun gereğince kadrosuzluk yüzünden yerinde terfi edenlerin aded-
leri gün geçtikçe çoğalmakta olduğundan, üst derece farklarına da 81 620 lira ilâve 
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edilmiştir. Bunlara mukabil 1953 yılı Bütçesiyle L. cetveline alınması teklif olunan 1 
aded 80 lira aylıklı Muhakemat Müdürlüğü kadrosunun yıllık tutarı olan 6 600 lira 
bu tertipten tenzil edilmiştir. 
Bu suretle 1953 yılı iller memurları aylığı tertibine ait ödenek 21 897 200 liraya baliğ 
olmuştur. 
Merkez memurları açık aylığı 
4910 ve 5655 sayılı kanunlarla bir kısım kadroların kaldırılması ve diğer kanuni se
beplerle açıkta kalan memurlardan henüz bir vazifeye tâyin edilmemiş olanlara hizmet 
müddetlerine göre lâzımgelen aylığın yıllık tutarı 28 649,88 liradır. 
Bunlarda malî yıl sonuna kadar ve 1953 malî yılı içinde ne miktarının kadro dâhiline 
alınacağı ve yeniden açık maaşına istihkak kesbedecek memur adedinin tesbitine imkân 
olmamakla beraber açıkta bulunan memur adedi geçen yıla nazaran bir hayli azalmış 
olduğundan bu tertibe 25 000 lira, noksaniyle ödenek teklif olunmuştur. 
İller memurları açık aylığı 
4910 sayılı Maliye Teşkilât Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 5071, 5655, 
5797 sayılı kanunlarla iller teşkilâtından birçok kadroların kaldırılması ve diğer kanuni 
sebeplerle açıkta kalan memurlara verilmesi lâzımgelen aylıklar karşılığıdır. 
1952 yılı Bütçesinin açık aylığı tertibine konulan 300 000 lira ödenek kâfi gelmediği 
için 75 000 lira da aktarma suretiyle eklenmiş ise de mülhakata yapılan tamime alınan 
cevaplara göre açıkta bulunan memurlardan bir kısmının tâyinlerinin yapılmış 
olması dolayısiyle 1953 malî yılı ihtiyacının 300 000 lira civarında olacağı tesbit 
edilmiştir. 

Merkez hizmetlileri ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti karşılığı olarak 1952 yılı bütçesine 984 240 lira ödenek 
konulmuş idi. 1952 malî yılı içinde çıkan 5943 sayılı Kanunla alman 500 lira ücretli 
bir kadronun tahsisatı da ilâve edilmek suretiyle 1952 yılı kadrosunun tahsisatı 
990 240 liraya baliğ olmuştur. Bu miktara: 
a) Hizmetli kadrolarının 15 derece üzerinde toplanması dolayısiyle hâsıl olan inti
bak farkından dolayı 7 320 lira; 
b) Muhasebat Genel Müdürlüğü hesaplarımı makine sistemiyle yapılması zaman ve 
personel bakımından tasarruflu olacağı düşünülerek aylıklı kadrolardan bir kısmı 
L. cetveline alınmak suretiyle mevkuf tutulmuş ve buna mukabil adı geçen makinelerin 
çalıştırılması için D. cetveline ilâvesi icabeden makinist ve mekanograf kadrolarının 
karşılığı olarak 44 400 lira ile bilhassa Gelirler Genel Müdürlüğü, Hazine Genel Mü' 
dürlüğü, Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü ve Devlet Kâğıt ve Basın Genel 
Müdürlüğü hizmetlerinin genişlemiş olması dolayısiyle kadrolarına küçük mikyasta 
yapılmış olan zamloar dolayısiyle 21 900 lira ki ceman 66 300 lira; 
c) Senelerden beri aynı ücreti almakta olan ve görevlerinde başarıları müşahede" 
edilen bir kısım hizmetlilerin ücretlerine cüzi miktarda yapılması istenilen zamların 
karşılığı olarak da 7 200 lira ilâve ve Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünün 
geçen seneye nazaran noksan teklif olunan 60 lira tenzil edilmiştir. 
Bu suretle 1953 yılı teklifi geçen yıla nazaran 80 760 lira fazlasiyle 1 071 000 lira ola
rak tesbit olunmuştur. 
İller hizmetlileri ücreti 
iller hizmetlileri ücreti kargılığı olarak 1952 yılı Bütçesine konulan 1 472 820 liraya 
1952 malî yılı içinde çıkan 5943 sayılı Kanunla alman 50 lira ücretli bir kadronun 
yıllık tahsisatı tutarı olan 600 lira da ilâve edilmek suretiyle 1952 malî yılı kadro-
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sunun tahsisatı 1 473 420 liraya baliğ olmuştur. Bu miktara: 
a) Halen Hazine avukatlığı bulunan il ve ilçelerden 28 inde memur, takip memuru 
veya daktiloluk kadrosunun bulunmaması yüzünden, Hazine avukatları mesailerinin mü
himce bir kısmını bu elemanların yapabileceği işlere tahsis zorunda kalmakta ve binne-
tice dâvalar üzerindeki hukuki ve ilmî tetkiklerini esaslı bir şekilde yapamamaktadır
lar. Bu hal çok zaman Hazine hukukunun ziyama sebep olduğu cihetle, memur, takip 
memuru veya daktilo bulunmıyan il ve ilçelerden bir kısmına lüzumlu elemanların 
verilebilmesi ve işleri çok ve mühim bulunan bir kısım illerin kadrolarının takviyesi işi 
üç yıllık bir programa bağlanmış olup bu yıl aşağıdaki cetvelde görüleceği veçhile 
56 760 liralık kısmı tatbik edilecektir. 

Görevin 

Dâva takip 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Daktilo 
» 

147 60(T— 

çeşidi 

memuru 
» . 
» 
» 
» 
» 

90 840 = 

Kaldırılan kadrolar 

Ücret 

. 
— 
— 
— 

100 
90 
— 

125 

56 760 

Aded 

— 
—. 
— 
— • 

36 
33 
— 
8 

Yıllık 
tutarı 

• 
— 
— 
— 

43 200 
35 640 

— 
12 000 

90 840 

İhdas olunan kadrolar 

Ücret 

200 
175 
150 
125 
— 
— 

150 

Aded 

1 
2 

22 
58 
— 
— 

8 

Yıllık 
tutarı 

2 400 
4 200 

39 600 
87 000 

— 
—. 

14 400 
— 

147 600 

• 

b) Gelir Vergisi tatbikatının ilerlemesi ve genişlemesi sebebiyle hesap uzmanları ku
rulunca İstanbul'da küçük mikyasta bir arşiv kurulmasına ihtiyaç bulunduğundan 
200 lira ücretli bir memur kadrosunun ihdasına ve gün geçtikçe çoğalmakta olan mü
kellef beyannameleri üzerinde hesap uzmanlarınca yapılan tetkiklere ait raporların 
ve diğer evrakın zamanında yazılmasını temin için 200 lira »ücretli bir ve 175 lira üc
retli iki aded daktilo kadrosunun ilâvesine ve buna mukabil 150 lira ücretle iyi evsaf
ta daktilo bulunmasına imkân olmadığından, 150 liralık daktilolardan birisinin kadro
sunun kaldırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. Bu değişikliğin yıllık tutarı 7 200 lira
dır. 
c) Kayseri Hükümet Konağının kalorifer tesisatı bu yıl ikmal edilmiştir. Bu tesi
satın çalıştırılabilmesi için 225 lira ücretli bir kaloriferci ve 100 lira ücretli bir işçi 
kadrosuna ve 13 binada çalışmakta olan İstanbul Defterdarlığı için de 300 lira üc
retli bir elektrikçi kadrosuna katî lüzum hissolunmaktadır. Bu kadroların yıllık tuta
rı 7 500 liradır. 
d) işleri çok genişlemiş olan İstanbul İli Kambiyo Müdürlüğüne 100 lira ücretli 
bir odacı kadrosu ilâve olunmakta ve senelerden beri aynı ücretle çalışmakta olan kam
biyo müdürlüklerinde mevcut 4 aded kâğıt dağıtma memurlarının ücretlerine 25 şer 
lira zam yapılmaktadır. Bu değişikliğin yıllık tutarı 2 400 liradır. 
e) Tapulama, toprak tevzi komisyonlarının faaliyetine parelel olarak il millî em
lâk dairelerinin işleri de artmış bulunmaktadır. Şimdiye kadar millî emlâk memur
ları tarafından ifa edilen yazı işlerinin aynı şekilde devamına imkân kalmamıştır. Bu 
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itibarla işleri pek çok fazlalaşmış olan 5 ile birer daktilo kadrosu verilmesi icabetmiş-
tir. Bunların yıllık tutarı 9 600 liradır. 
î)\ Hizmetli kadrolarının 15 derece üzerinde toplanması hakkında alman karar ge
reğince intibakı temin için' kadro ücretlerine yapılan zamların yıllık tutarı da 17 340 
liradır. 
a - f fıkralarında izah olunan sebeplerle 1952 yılı ödeneği olan 1 473 420 liraya 
100 800 liranın ilâvesi suretiyle 1953 yılı ödeneği 1 574 200 lira olarak tesbit olun
muştur. 
Bağlı (D) cetvelinin iller kısmındaki kadroların tutarı her ne kadar 1 520 100 liraya 
baliğ olmakta ise de intibak dolayısiyle kadro ücretleri indirilen hizmetlilere 1052 
yılı ücretlerinin hakkı müktesep olarak verilmesine devam olunacağı cihetle hakkı 
müktesep tutarı olan 54 120 lira da bu tertipten tenzil edilememiştir. 
Millî Piyango idaresi denetçisi ve üyesi ücreti 
3670 sayılı Kanunun 5 ve 14 ncü maddelerine göre Millî Piyango İdaresinde çalış
makta olan üye ve denetçiye 25 . VI I I . 1939 tarih ve 2/11740 ve bunu tadil eden 
1 . VII . 1942 tarih ve 2/18234 sayılı kararnameler ile kabul olunan 100 lira aylık üc
retli üye ve 550 lira aylık ücretli denetçinin aylıklariyle 4178 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi gereğince üyeye verilmesi lâzımgelen % 25 fevkalâde zam karşılığıdır. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti 
G-elir, Kurumlar, Muamele ve İstihlâk vergilerinin müsmiriyetini temin maksadiyle 
kurulmakta olan gizli istidbarat arşivinin tesis ve kurma işlerinde yardımcı olarak 
çalıştırılması icabeden memrlarla ödenen istikraz tahvilleri kuponlariyle itfa olunan 
tahvillerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından tesellüm edilmesi için muvak
katen istihdamına lüzum hâsıl olan sayıcıların ücretleri karşılığıdır. 
İller geçici hizmetliler ücreti 
Yurdun muhtelif bölgelerinde ve 54 mahalde 540 posta halinde faaliyette bulnuan ta
pulama ve 80 mahalde çalışmakta olan toprak dağıtım komisyonlarının faaliyette bu
lundukları sahalarda Hazineye ait «muhtelif şekillerde müdahalelere uğramış olan» 
kültür arazilerinin Hazine adına tescillerini temin, vâki tecavüz ve müdahaleleri ön
lemek ve Hazinece tahtı idareye alm-dıktan sonra tevzie hazır bir hale getirmek için 
ifası gerekli işlerin, bundan 15 sene evelki iş hacmma göre ayarlanmış hali hazır kad
rolarla tahakkukuna imkân olmadığından, tapulama ve toprak tevzi işlerinin devamı 
müddetince, bu işlerin yapılmasını teminen ve illerde çalıştırılmak üzere, vazifeli ve 
mesul memurlara yardımcı olarak, çalıştırılması düşünülen 100 memurun ücretleri 
karşılığıdır. 

Merkez memurları çocuk zammı 
Merkez teşkilâtında aylık, açık aylığı ve Bakanlık emri aylığı alan memurların halen 
1080 çocuğu vardır. Bu çocuklar için 4598 sayılı Kanun gereğince bir ayda 10 800 ve 
bir senede 129 600 lira çocuk zammı ödenmektedir. 
Yeni teşekkül eden Seyhan Tetkik İtiraz Komisyonuna yeniden alınacak memurların 
çocuklariyle yıl sonuna ve 1953 malî yılı içinde doğacak çocuklar da göz önüne alına
rak bu tertibe 5 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 
İller memurları çocuk zammı 
İller teşkilâtında aylık, açık aylığı ve Bakanlık emri maaşı alan memurların halen 
16074 çocuğu vardır. Bu çocuklar için 4598 sayılı Kanun gereğince bir ayda 160 740 lira 
ve bir yılda 1 928 880 lira çocuk zammı ödenmektedir. 
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1952 malî yılı sonuna kadar ve 1953 malî yılı içinde doğacak çocuklara ait zamlar da 
nazarı itibara alınarak 2 000 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı tahmin olunmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
Merkez teşkilatındaki memurların 1950 yılında 79, 1951 malî yılında 81, 1952 malî yılı
nın ilk altı ayında 50 çocuğu dünyaya gelmiştir. Bu doğma seyrine göre 1953 malî yılı 
içinde 100 çocuğun dünyaya geleceği tahmin olunarak bu tertibe geçen yıla nazaran, 
5 800 lira fazlasiyle 20 000 lira ödenek konulmuştur. 

22 tiler memurları doğum yardımı 
iller teşkilatındaki memurların 1950 malî yılında 1238, 1951 malî yılında 1137 ve 1952 
malî yılının altı ayı içinde merkeze intikal etmiş doğum adedi 416 dır. Kanununa göre 
tahsisat istenilmeden yardımı yapılmış ve henüz merkeze intikal etmemiş doğumların 
adedi ancak malî yıl sonunda hesabı katî yapılınca belli olacağından tahsisatsız borç 
tahakkukuna meydan vermemek üzere 1953 malî yılı içinde 1250 çocuğun dünyaya gele
ceği tahmin olunarak 250 000 lira teklif olunmuştur. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
1950, 1951 ve 1952 malî yılının altı aylık sarfiyatı seyri 1952 malî yılı bütçesine konu
lan 7 000 lira ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceğini göstermektedir. 

32 îller memurları ölüm yardımı 
Eski yılların sarfiyat seyrinden 1952 malî yılı bütçesine konulan 35 000 lira ödeneğin 
ihtiyacı karşılıyacağı'anlaşılmıştır. 

40 Yakacak zammı 
1500 ve daha yukarı rakımlı 8 i] ve 53 ilçede teşkilâtımız mevcuttur. Bu mahallerde 
ayrıca sekiz Askerî Saymanlık teşkilâtı vardır. Bu teşkilâtta halen mevcut memurlarla 
bunlara verilecek yakacak zammı hesabı aşağıda gösterilmiştir. 

îl veya îlcesi 

Ağrı 
Eleşkirt 
Diyadin 
D. Bayazıt 
Patnos 
Tutak 
Karlıova 
Kiği 
Solhan 
Bitlis 
Ahlat 
Hizan 
Mutki 
Tatvan 
Karakocan 
Refahiye 
Tercan 
Erzurum 

Derece Derece 
1-6 

Lira 
(30) 

1 
- -
— 
— • 

— 
— • 

— 
— • 

—. 
—• 
— 
— • 

— 
—• 
— 
— 
— 
— 

7-14 
Lira 
(15) 

23 
7 
7 

10 
7 
6 
6 

10 
5 

22 
7 
7 
6 
8 
7 
8 

11 
49 

îl veya îlcesi 

Aşkale 
Hınıs 
Karayazı 
Şenkaya 
Pasinler 
Tekman 
Tortum 
Gümüşane 
Bayburt 
Kelkit 
Hakkâri 
Beytüşşebap 
Yüksekova 
Kars 
Ardahan 
Arpaçay 
Çıldır 

• Göle 

Derece Derece 
1-6 

Lira 
(30) 

.—-
— 
— 
—. 
— 
—. 
— 
—. 
— 
—. 
— • 

—. 
2 

— • 

__ 
— 
—. 

7-14 
Lira 
(15) 

8 
10 
7 
7 

13 
7 
7 

20 
19 

9 
16 
9 
6 

29 
11 
7 
6 
6 
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Derece Derece Derece Derece 

îl veya ilçesi 

Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Pınarbaşı 
Sarız 
Hadım 
Pütürge 
Muş 
Bulanık 
Malazgirt 
Çamardı 
Varto 
imranlı 
Kangal 
Hozat 
Nazimiye 
Pülümür 
Van 
Başkale 
Çatak 

1-6 
Lira 
(30) 

— 
— 
__. 
— 
__ 
— 
— 
—. 
__-
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 

7-14 
Lira 
(15) 

7 
6 

16 
12 

(i 
6 
8 

22 
7 
6 
fi 
6 
7 
9 
6 
6 
6 

29 
6 
6 

il veya ilçesi 

Erciş 
Gevaş 
Gürpınar 
Muradiye 
Özalp 

1-6 
Lira 
(30) 

— 
— 
— 
— 

ASKERÎ SAYMANLIKLAR 
51. Tüm. Say. (Dumlu) 
3. O . Def. (Erzurum) 
1. Sv. Tüm. Say. (Karaköse) 
14. Sv. Tüm. Say. (S. kamış) 
9. Tüm. Say. (Erzurum) 
29. Tüm. Say. (Erzurum) 
4. Zh. Tg. Say. (Aşkale) 
6. Zh. Tg. Say. (Kandilli) 

Altı aylık zam ) 

— 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

7. 
<180 

7-14 
Lira 
(15) 

9 
6 
6 
7 
6 

3 
'4 
3 
3 
4 
3 
3 
<> 
o 

646 
X90 

59 400=12604-58140 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yapılan yabancı dil imtihanlarında kaza
nanlara tüzüğü gereğince verilen ikramiye karşılığıdır, imtihanda kazanacakların ade
dini ve birinci veya ikinci lisandan imtihan vereceklerini bugünden tâyin imkânı bu
lunmamakla beraber 1953 yılında 5 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağı tahmin olunmak
tadır. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
5434 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin aylık ve ücretlerinden kesilen 
% 5 nispetindeki emekli keseneği ile terfi farkları, giriş aidatı, aynen devletçe de 
ödenmektedir. 
Terfi farklariyle giriş aidatı bütçeye konulan aylık ve ücret ödeneklerinin % 5,5 
üzerinden Kesabedilmektedir. 
Buna nazaran emekli keseneği tertibine, aylık ve ücret tertiplerinin toplamı olan 
31 338 620 liranın % 5,5 nispetinde olmak üzere 1 723 624 lira ödenek konulmuştur. 

Temsil ödeneği 
5027 sayılı Kanun gereğince müsteşara verilmesi lâzımgelen temsil ödeneği karşılığı 
olup kanununa göre ayda 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince verilecek kasa tazminatı 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığı kuruluşunda vazife 
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gören veznedar ve veznedar yardı uıcılariyle kıymet muhafızlarına, Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğünün 7 . 7 . 1950 tarih ve 13212/127-48 sayılı genel yazısı-
na müsteniden 1 . 8 . 1950 tarihinden itibaren aylıklarının % 15 şi nispetinde kasa 
tazminatı verilmektedir. 
Kasa tazminatına müstahak, merkez ve hazine saymanlıklarında 6, mülki saymanlık
larda 10, illerde 563 Askerî Saymanlıklarda 55 ki ceman 634 kişi mevcuttur. Bunla
rın almakta oldukları aylıklarla üst derece farklarına ve 1952 malî yılı sarfiyat sey
rine göre 1953 yılında tahakkuk edecek tazminatların 225 000 lira ile karşılanması 
mümkün olacağı tesbit olunmuştur. 

10 Merkez, kırtasiye 
1953 malî yılı için merkez dairelerince bildirilen kırtasiye ihtiyaçlarının bugünkü 
mer'i fiyatlara göre kıymetleri 56 684 lira 83 kuruş olarak tesbit olunmuştur. An
cak âzami tasarrufa riayet olunmak ve elde mevcut kırtasiyeden de faydalanmak 
suretiyle 1953 yılı ihtiyaçlarının 1952 yılı ödeneeği olan 35 000 lira ile karşılanma
sına çalışılacaktır. 

20 Merkez, döşeme 
5960 sayılı Kanunla Bakanlık teşkilâtına yüksek dereceli kadrolar alınmış olmasından 
bunların döşeme ihtiyacı için 10 000 ve mevcut döşemelerin tamiri için de 3 000 li
raya ihtiyaç hâsıl olmuştur. ' "v :"" '< * • ; • . • - , 

30 Merkez , d e m i r b a ş ft 

1952 malî yılında 5960 sayılı Kanııilia merkez teşkilâtına eklenen kadrolara tâyin 
olunan memurlara yaptırılması icabeden masa ve saire ile marangozhane, yazı ve he
sap makineleri tamir atelyesi ve Bakanlığın normal ihtiyaçları için geçen yıl olduğu 
gibi 32 050 liraya ihtiyaç olacağı tesbit olunmuştur. 

40 Merkez, öteberi giderleri 
Mühim miktarı şehir suyu, ilân bedeli ve temizlik malzemesine taallûk eden bu terti
be dâhil ihtiyaçların müfredatı ile gerekli Ödenek miktarları aşağıda gösterilmiştir. 
Mezkur ihtiyaçlar dışında zuhur edecek bütçede tertibi bulunmıyan çeşitli giderler de 
bu tertipten karşılanmaktadır. 

Şehir suyu 
İçme suyu 
ilân masrafı 
Bahçe için mubayaalar 
Bayram tenviratı 
Nakil işleri hamaliye 
Lâstik damga, çuval ve saire mütefer 
rik mubayaalar 
Darphaneye 

50 Merkez, aydınlatma 
1950, 1951 ve 1952 malî yılının 7 nci ayı sonuna kadar Elektrik Şirketine Ödenen cereyan 

1952 
(1.9.1952 

1949 1950 1951 T. ne kadar) 

15 099,67 
1 915,10 
3 429,94 
415,00 
420,77 
22,50 

2 569,50 
100,00 

28 818,78 

13 819,75 
2 735,40 
5 362,25 

215,70 
1 052,57 

191,50 

1 630,89 
100,00 

29 842,09 

15 106,59 
2 126,40 
5 791,80 

31,50 
663,24 
435,58 

1 305,75 
100,00 

28 118,60 

3 917,25. 
540,80 
450,00 
537,00 
461,77 
205,50 

790,15 
100,00 

9 669,37 
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bedeli aşağıda gösterilmiştir. Bu sarfiyat binaların aydınlatılması için yapılmıştı t\ 
Bunların dışında tesisatta husule gelen arızaların tamirine muktazi makeme ile yanan 
ampullerin yerlerine yenilerinin alınması için her yıl 1 700 liranın harcanmasına katî 
surette ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

AYDINLATILAN BİNALAR * 
1. Bakanlık binası 
2. Mahzeni evrak binası 
3. Defterdarlık binasının malî tetkik kurulurca işgal olunan kısmı 
4. Garaj 

1950, 1951 ve 1952 yıllarında cereyan bedeli olarak ödenen para 

1950 1951 1952 

. 
— 

6 487,29 
3 294,96 

— 
1 351,51 

— 
2 977,58 
2 294,95 
2 742,55 
3 077,59 
6 111,94 

28 278,38 

1950 

28 278,38 
1 731,62 

_ 
3 509,83 
1 965,67 
1 733,59 
1 916,95 
1 553,27 
1 608,55 
1 345,27 
2 327,11 
2 418,07 
2 602,15 
4 228,22 

26 108,68 

1951 

25 108,68 
1 672,50 

__ 
3 608,47 
1 884,31 
1 915,27 
1 556,95 
1 642,23 
1 217,13 

— 
— 
— 
— 
— 

11 804,34 

1952 

11 804,34 
138,77 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

Toplam 
BEYANI 
(7 aylık) 

. . : . . . . . . 

Cereyan bedeli 
Ampul ve tamir malzemesi bedeli 

30 010,00 26 781,18 11943,11 Toplam * Z \ 

60 Merkez, ısıtma 
1951 - 1952 Kampanyası için Kömür Tevzi Müessesesince tâyin olunan Bakanlığımız 
kömür kontenjanı : 
114 ton kok kömürü . • * * 
546 ton linyit kömürü. ' ' »* 
80 ton 18,50 kömürü olmak üzere 740 tondan ibaret bulunmaktadır. 
Kok kömürünün beher tonu 67, linyit "kömürü 39 ve 18,50 kömürünün de 53 lira
dır. Tahsis olunan kömürün bu fiyatlarla tutarı 33 172 liradır. Bu kömürlerin na
kil ve depolara boşaltılması beher tonu 3 lira hesaibiyle 2 220 lira, kaloriferden çı
kan küllerin attırrlması için de, 1 000 liraya ki, ceman 36 392 liraya ihtiyaç bulun
maktadır. 
Bakanlığımıza tahsis -olunan 740 ton kömür ile Bakanlık devairinin işgalinde bulunan 
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binalarla Ankara Defterdarlık binası, garaj ve ser 12 kazan yakılmak suretiyle ısı
tılmaktadır. 
Ankara Defterdarlığı merkez 'binası için 1953 malî yılından itibaren iller ısıtma ter
tibinden harcama yapilmıyacaktır. 

10 îller, kırtasiye 
îl ve ilçelerdeki teşkilâtımızın ihtiyaç gösterdikleri kırtasiyenin 1952 malî yılı Büt
çesine konulan 250 000 lira ödenek ile temini mümkün olacağı anlaşıldığından 1953 
malî yılı için de aynı miktar ödenek istenilmiştir. 

20 İller, döşeme 
1952 yılı Bütçesine konulan 40 000 liralık ödeneğin ihtiyaca kâfi geleceği anlaşılmış 
ve 1953 yılı için, de aynı miktar ödenek teklif olunmuştur. 

30 îller, demirbaş 
Mülhakattan bildirilen ihtiyaçların ta^bit olunan kıymetlerine nazaran 356 471 liraya 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu taleplerin en mühimleri nazan itibara alınmak ve bir kısmının da mütaakıp malî 
yılda karşılanmak üzere 1953 yılı ihtiyacı için 300 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

40 îller, öteberi giderleri 
Bu tertipten bilhassa su bedelleri temizlik malzemesi, ilân ücretleri ve nakil gider
leri ödenmektedir. 
1951 yılı Bütçesine konulan 80 000 lira ile aktarma suretiyle eklenen 7 000 lira ihti
yacı karşılıyamamış, yalnız İstanbul Defterdarlığınca 3 653 lira su bedeli ve vergi 
mükelleflerine Usul Kanunu mucibince ilân yoliyle yapılan tebliğler dolayısiyle 9 738 
lira ilân bedeli olmak üzere 13 390 lira borç devrolunmuştur. 
1952 yılı Bütçesine konulan 80 000 lira ödenekten 1 . VIII . 1952 tarihine kadar 
66 395 lirası ödeme emrine bağlanmış oldğu gibi ödeme emri talepleri de aralıksız 
gelmekte olduğundan 1953 yılı Bütçesine 20 000 lira fazlasiyle 100 000 lira ödenek tek
lif olunmuştur. 

50 iller, aydınlatma 
Sarfiyat seyrine göre 1952 yılı ödeneğinin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
1952 Malî yılında mülhakattan gelen taleplere göre bu tertibe ait ödeneğin 200 000 li
raya çıkarılması zorunda kalınmıştır. 

60 İller, ısıtma 
Bu miktara Ankara Defterdarlığı mekez binasının ısıtma ödeneği dâhil değildir. Bu 
duruma göre geçen yıla nazaran fazlalık 4 098, Ankara Defterdarlığı merkez binası 
için 1Ö52 yılında harcanan -f- 9 106 lira ilâve olunmak suretiyle = 13 204 liradır. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Aşağıda gösterilen miktarların toplamı olan 2 918 733 liranın bütçeye konulması ica-
betmekte ise de ihtiyaçlardan bir kısmının elde mevcut matbualardan faydalanılarak 
karşılanması mümkün görüldüğü gibi yapılacak eksiltmelerden bir miktar tenzilât 
yapılması icabetmektedir. Ayrıca kâğıt ve diğer malzeme fiyatları da 1952 yılına naza
ran bir miktar düşüş keydedeceği tahmin edilmekte olduğndan bu tertibe geçen yıla 
nazaran 100 000 lira fazlasiyle 2 550 000 lira Ödenek konulmuştur. 
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Dairesi 

özel kalem 
Muhasebe G. Md. 
Başhukuk Mü§. 
Hesap Uz. Kurulu 
Bütçe ve Mali Konu-
trol G. Md. 
Maliye Tetkik Ku. 
Levazım ve Kıy. 
Ka. Md. 
Hazine G. Md. 
Emekli taleri Md. 
Maliye Say. Md. 
Vergiler Teniyiz Ko. 
Merkez Saymanlığı 
özlük İşleri Md. 
Millî Emlâk G. Md. 

Defter 
Aded 

38330 
1517 

25 

— 
— 

330 
179 
12 
65 

120 
174 
470 

1400 
Maliye Teftiş Kurulu — 
Gelirler G. Md. 116200 

Koçanlı 
cilt 

Aded 

354660 
590 

— 

— 
— 

865 
363 

1450 
170 

2075 
170 
— 
— 
— 

625120 

Cetvsl 
Aded 

40000 
5205850 « 
612875 

10000 

13000 

r ı 
[•] | 

— Malî bülten 

2740000 
101500 
32000 

— 
30000 
7350 

462450 
3000 
6000 

19035300 [##1 

Malzeme 
Lira K. 

366,00 
Ş79188.18 
15802,83 

242,86 
148,00 

için 2180,00 

25861,20 
2928,01 
1426,87 
396,46 

2288,00 
873,31 

9084,89 
4424,06 
102,00 

1543384,12 

Baskı 
Lira K. 

40,50 
174713,00 

2308,20 

33,75 
17,00 

— 

3219,25 
449,95 
455,50 
106,45 
716,50 
186,10 

1173,60 
1017,00 

10,50 
418272,50 

Yekûnn 
Lira K. 

346,50 
753906,18 
18111,03 

276,61 
165,00 

2180,00 

29080,45 
3377,96 
1882,37 
502,91 

3004,50 
1059,41 

10258,49 
5441,06 
112,50 

1961656,62 

158822 985463 28299325 2188363,79 602724,80 2791361,59 
Cilt masrafları 5272,00 

Kamu alacakları hakkındaki kanun katiyet kesbettiği takdirde 

Ambalaj ve nakil masrafları için mülhakata verilen ödeme emirleri 
Darphane ve Damga Matbaasında tabettirilecek bütçe lâyihası, bütçe kanunu, malî 
kanun, karar gibi matbuaların tabı ve malzeme bedeli 
Sevkiyatta kullanılan kaput bezi bedeli 
Sevkiyatta kullanılan kurşun bedeli 
Sevkiyatta kullanılan kapsül bedeli 
Sevkiyatta kullanılan torbaların dikiş ücreti 
Postaneye nakil masrafları (tahminen 320 ton) 
Merkeezde bastırılacak genel yazı, formül ve sairenin baskı ve malzeme bedeli 
Merkez ambarından yapılacak sevkiyat için torba bedeli 

Liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 
Stoklarla temini mümkün görülen ve eksiltme tenzilleriyle 
husule gelen düşüş dolayısiyle tenzili tahmin olunan 

malzeme fiyatlarında 

2796633,59 
25000,00 

2821633,59 
5000,00 

45000,00 
23000,00 
4000,00 
500,00 

3000,00 
1600,00 

10000,00 
5000,00 

2918733,59 

368733,59 
v 
2550000, 00 

[*] 6000 mizan, 800 genel mizan, 500 kitap, 10000 Ayniyat Yönetmeliği 10000000 fiş, 450000 kâğıt. 
[##] 2690000 Yergi karnesi, 1300000 Zarf 
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.11 Merkez, posta ve telgraf ücretleri 
Telgrafla muhaberenin çok mühim ve müstacel hususata hasrı, acele olmıyan ve kıy
met taşımıyan ve yenisinin gönderilmesi mümkün olan evrakın mahallerine taahhüt-
süz olarak gönderilmesi hususundaki karar iyi neticeler vermiş olduğundan, 1951 yılı
na nazaran 20 000 lira noksan olan 1952 yılı ödeneğinin1 yıllık ihtiyaçlara kâfi gelece
ği anlaşılmıştır. 

12 îller, posta, telgraf ve telefon ücretleri 
îl ve ilçelerden vâki taleplere ve bugüne kadar yapılan sarfiyatın yerine göre 1952 
yılı bütçesine konulan 600 000 lira ödenek kâfi gelecektir. 

21 Merkez, telefon giderleri 
Bakanlıkça alman ve sıkı bir şekilde takibedilmekte olan tedbirlerle bilhassa şehir
lerarası konuşmaların muayyen makamlarca çok mübrem ve zaruri hallerde yapıl
ması kararı müspet neticeler vermiş olduğundan, yeniden telefon tesis edilmiş olan 
birçok ilçelere de çok mühim ve müstacel işler telefonla tebliğ edilmiş olmasına rağ
men 1952 malî yılı bütçesine konulan ödenekle mükâleme ücretleri tamamen karşı
lanabilecektir. Ancak her gün artmakta olan işlerin daha süratle neticelendirilmesi 
için Genel Müdürlüklerin dairelerine şifahen derhal direktifler verebilmesini temin 
etmek üzere Genel Müdürlükler daireleri arasında diyofon tesisatı kurulması karar
laştırılmış ve telefon santralinde zaman zaman hâsıl olan arızaların izalesi için 1953 
yılı ödeneğine 15 000 lira ilâve olunmuştur,, 

22 îller, telefon giderleri 
Telefonla muhaberenin mühim ve .müstacel hususlara hasrı hakkında Bakanlıkça alı« 
nan kararırı mülhakata tebliği bu tertibe ait giderlerde mühim tasarruflar temin etmiş 
ise de birçok il ve ilçelerde yeniden otomatik telefon santrallerinin kurulması ve Ma
liye dairelerinin bizzarure bu tesislere bağlanması, henüz çok kısa bir mazisi bulunan 
Gelir Vergisi tatbikatına ait tereddütlerin acele olarak izale edilmesi için eski yıllara na
zaran daha çok telefon muhaberesine zaruret hissedilmesi yüzünden esasen ihtiyaca 
kâfi bulunmıyan 1952 yılı bütçesindeki ödeneğin 15 000 lira fazlasiyle teklif olun
ması zaruretinde kalınmıştır. 
Bu tertipten 1949 yılında 27 321 lira 1950 yılında 19 454 lira ve 1951 yılında 14 872 
lira borç tahakkuk etmiş olduğu gibi bütün tedbirlere rağmen 1952 yılından da borç 
kalacağı tahmin olunmaktadır. 

îller kira bedeli 
Hazineye ait müsait bina bulunmıyan bâzı mahallerde kira ile tutulması lâzımgelen bina
ların mukavelelerine göre ödenmesi icabeden mebaliğ karşılığıdır. 

Giyesekler 
(D) cetveline dâhil Merkez, İstanbul basılı kâğıt ambar ve mahzenleri, Darphane ve 
Damga Matbaası müstahdemleriyle İstanbul ve Ankara defterdarlıkları müstahdemlerine 
her yıl birer kat elbise ve ayak kabı ile üç yılda bir palto verilmektedir. 1951 ve 1952 
yıllarında hizmetlilerin hepsine palto verilmiş olduğundan bu yıl palto verilmiyecektir. 
Elbise ve ayakkabı maliyetine göre 1953 yılı Bütçesine geçen yıla nazaran 3 733 lira 
noksaniyle 26 067 lira konulmuştur. 

10 Sürekli görev yolluğu 
1953 yılı içinde şark hizmetini dolduracakların garbe nakilleri, Maliye Okulu kursun
dan mezun olanların tâyinleri, fevkalâde idari zaruretler dolayısiyle tâyini merkeze ait 
memurlar arasında esaslı şekilde değişiklik yapılması. 5442 sayılı îl tdaresi Kanuna 
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gereğince valiliklerce yapılacak nakil ve tâyinler, muhasebe sisteminde makineleşme 
esasına gidileceği ve bu maksatla merkezden taşraya ve taşradan merkeze bir kısım 
memurların daimî vazifelerle gidip gelmeleri, Milli Savunma Bakanlığınca görülecek 
lüzum üzerine ihdas veya ilga edilecek askerî birlikler nezdindeki askerî saymanlıklar 
memurlarının başka yerlere tâyin ve nakilleri dolayısiyle tahakkuk edecek yollukların 
geçen sene bütçesine konulan 180 000 lira ile ancak karşılanabileceği tahmin edilmek
tedir. 

İhtiyacın daire itibariyle müfredatı ve 
terilmiştir. 

1952 

15 000 
70 000 
3 000 

600 
90 000 
1 000 

500 
500 

1953 

15 000 
70 000 
3 000 

600 
90 000 
1 000 

500 
500 

Teklifin dairesi iti
bariyle tevzii 

Baş Huk. Müşavirliği 
Gelirler Genel Md. 
Millî Emlâk Gn. » 
özel Kalem Md. 
Muhasabat Gn. >>. 
Hazine Genel Md. 
Levazım Md. 
Darphane ve damga 

Geçici görev yolluğu 
1. Günden güne motorize bir hale gelen ziraatin mazhar olduğu seri inkişaf netice
sinde toprak ihtiyacının çoğalması yüzünden Hazinenin tasarrufu altında bulunan ara
ziye eşhas tarafından tecavüz ve müdahaleler artmakta olduğu gibi menfaatleri icabı 
birbirine şahitlik ederek senetsiz tasarruf ettikleri yerlerle tapulu yerlerinin noksan ya-
züdığını iddia ederek dâva açmakta ve istihsal ettikleri ilâmlarla Hazineye ait araziyi 
namlarına tescil ettirmektedirler. Bu durumun önüne geçilmesi ve şehir, kasaba ve köy
lerdeki ev ve arsa gibi gayrimenkullerin tasfiyeleri ve fuzuli şagillerinin tâyini veya ki
raya verilmeleri maksadiyle mahallerino gönderilecek maliye memurlariyle fen memurla
rının yolluk ve zaruri masrafları, 
2. Muhasebe sisteminde 1953 yılında makineleşme esasına gidildiğinden bir kısım me
murların geçici görevle merkezden il ve ilçelere, il ve ilçelerden merkeze getirilmesi ica-
bedeceğinden bu memurların yollukları, 
3. Vergi Usul Kanunu mucibince yapılması icabeden yoklamaların icrası ve tahsi
latın takibi, bankalar muamelâtının tetkik ve murakabesi, Maliye Tetkik Kurulu Baş
kan ve üyelerinin muhtelif kanun tasarıları münasebetiyle muhtelif yerlerdeki komis
yonlara iştiraki, Maliye kursu için muhtelif illerde açılan giriş imtihanını kazanıp da 
Ankara'da okulda yapılan sözlü imtihanda muvaffak olamıyanların memuriyet mahalle
rino iade edilmeleri ve tatil münasebetiyle memuriyet mahallerine dönen ve yeni ders 
yılı dolayısiyle kursa avdet edenlerin yolluk ve yevmiyelerini, muayeneye gelemiyecek 
derecede hasta bulunan hasta memurların evlerine gidip muayenelerini yapan doktor
ların zaruri masraflarını, bâzı mühim dâvalar için merkezden il ve ilçelere ve keza iller
den ilçelere gönderilecek Hazine avukatlarının yolluk ve masraflarını, malî kanun ve 
kfiTarlar, Hazine kesinhesabı, muharreratı umumiye, bütçe ve bütçe tasarısının tabı 

1952 yılı ödeneği ile mukayesesi aşağıda gös-

İ952 

2 500 
10 000 

193 100 

* 

13 100 
^ - . , , 

1953 

2 500 
10 000 

193 100 

13 100 

Teklifin dairesi iti
bariyle tevzii 

Stajyerler için 
Yedek 

Muhtelif dairelerin 
tekliflerinden yapıla
cak tasarrufla -karşı
lanacak olan 

180 000 180 000 
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işlerine memur edilenlerin yevmiye ve yoUuklariyle diğer ihtiyaçları karşılamak üzere 
geçen yıla nazaran 70 000 lira fazlasiyle, 270 000 lira teklif olunmuştur. 
İhtiyacın daire itibariyle müfredatı ve 1952 ödeneği ile mukayesesi aşağıda göste
rilmiştir. 

Başhukuk Müşavirliği 
Bütçe ve Malî Kontro^ Genel Müdürlüğü 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Hazine Genel Müdürlüğü 
özel Kalem için 
Maliye Tetkik Kurulu 
Muhasebat Genel Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü 
Maliye Okulu 
Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü 
özlük İşleri Müdürlüğü 
Müteferrik müstahdemler 
Yedek 

1952 
ödeneği 

45 000 
3 000 
35 000 
50 000 
3 000 
600 

2 000 
13 000 

700 
9 500 
400 
600 
750 

36 450 

200 000 

1953 
teklifi 

45 000 
3 000 
35 000 
145 000 
3 000 
600 

2 000 
13 000 
700 

9 500 
400 
600 
750 

11 450 

270 000 

31 Müfettişler yolluğu 
Teftiş heyeti »kadrosunda mevcut müfettişlerin 1953 yılı içirtde yapacağı seyahatler 
dolayısiyle tahakkuk edecek istihkakları aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere 261 015 
liradır. Ancak bu miktardan tetkik ve teftiş için yabancı memleketlere gönderile
ceklerle merkezde çalıştırılacakların istihkakları, mezuniyetler ve yol masraflarında-
ki tasarruflarla temin edilebileceği düşünülen 61 015 lira tenzil edildikten sonra 1953 
yılı ihtiyacı için de geçen sene olduğu gibi 200 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

150, 125 lira maaşlı müfettişler 
100 lira aylıklı müfettişler 
90, 80, 70 lira aylıklı müfettişler 
60, 50, 40, 35, 30 lira aylMı müfet
tişler 

71 müfettiş için seneliği' 500 lira he
sabiyle yol masrafı 

Süre 
Aded Yevmiye gün Tutarı 

3 X 1350 X 365= 14 782,50 
3 X 11,25 X 365=! 12 318,75 

19 X 9 X 365= 62 415 

46 X 8,10 X 365=135 999 

225 515,25 

500 X 71= 35 500,00 

261 015,25 261 015,25 
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Aded Yevmiye gün Tutarı 

2 ay müddetle merkez emrinde ça
lıştırılacak 11 müfettişin 9 lira he
sabiyle yevmiyeleri 11 X 9 X 60= 5 940 
Bir yıl müddetle tetkik için yaban
cı memleketlere gönderilecek 7 mü
fettişin dâhili yevmiyeleri T X 8,10 X 865=» 20 695,50 
Bir yıl müddetle tetkik için ya-
bacnı memleketlere gönderilecek " • •= . , . . 
7 müfettişin yol masrafı 7 X 500 — a= 3 500 
Konsoloslukları teftiş için yabancı 
memleketlere gönderilecek 4 mü
fettişin dâhili yevmiyeleri 2 205 
Mezuniyetler ve yol masrafların
dan yapılacak tasarruflar karşılığı 28 674,75 

61 015,25 61 015,25 

' '. . 200000 
Hesap uzmanları yolluğu 
Hesep Uzmanları Kurulu bugünkü kadrosiyle Gelir ve Muamele vergileri kanunlarının 
tatbikatında uhdesine teveccüh eden inceleme işlerine lâyıkı veçhile yetişememekte
dir. Gün geçtikçe beyannameli mükelleflerin sayısı da artmaktadır. Bu itibarla kad
ro mevcudunu artırmak zarureti vardır. Bunun için her yıl mümkün mertebe fazla 
miktarda hesap uzmanı muavini alınmasına çalışılmaktadır. Bu yıl matlup evsafı 
haiz bulunduğu takdirde 20 uzman muavini alınması zaruri bulunmaktadır. Buna gö
re 1953 yılında çalıştırılması lâzımgelen 173 aded Başhesap Uzmanı, Müşavir ve He
sap Uzmanlariyle muavinlerinin bir senelik istihkakları tutarı aşağıdaki cetvelde 
görüleceği üzere 558 320 liraya baliğ olmaktadır. Ancak bir kısım uzmanlar yıl içinde 
askere gidecek, izin alacak ve merkezde çalışacaklarından yevmiyelerinden 33 320 
lira tasarruf etmek imkânı bulunduğu düşünülerek 525 000 lira teklif olunmuştur. 

Aded Yevmiye Süre, gün Tutarı 

Üç müşavir ve başhesap uzmanı 
Başhesap uzmanı 
60 - 90 maaşlı uzmanlar 
50 ve daha az maaşlı uzman mu
avinleri 
Yeniden alınacak uzman muavin
leri 

Takribî yol parası 

Askere gidecek olanların, izinli
lerin, merkezde çalıştırılacakların 
yevmiyelerinden tasarruf 

525 000 Kalan 

4 
1 
17 
130 

20 

£ .- •' 

X 
X 
X 
X 

X 

13,50 
11,25 
9,00 
8,10 

8,10 

X 
X 
X 
X 

X 

360 
360 
360 
360 

360 

= 19 400 
= 4 050 
= 55 080 
= 381 996 

= 58 320 

of 8 886. 
39 434 

. 558 320 
33 820 

*—: 
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Yabancı memleketler yolluğu 
Bu tertibe geçen yıla nazaran 60 000 lira faziasiyie 100 000 lira ödenek konulmuştur. 
Mucip sebepleri daireleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Talep 
olunan • . * 

Dairesi tahsisat Esbabı mucibesi 

Maliye Tet. Ku. Baş. 

Gelirler Genel Md. 

Millî Emlâk Gn. Md. 

Bütçe ve Malî Kont. 
Gn. Md. 
Hazine Genel Md. 

10 000 1953 yılı içerisinde M. S. A. teknik yardımından 
gönderilmesi düşünülen iki memurun yol masraf-
lariyle 1953 senesinde iştirak edilebilecek kon
feranslara gidecek üyeler için. 

26 000 Gat anlaşması gereğince yapılmakta olan müzake
relere Hükümetimiz adına iştirak eden zevatın 
yol ve zaruri masrafları Dışişleri Bakanlığı Büt
çesine konulan ödenekten karşılanmakta iken geçen 
sene bütçe görüşmeleri arasında raportörlerin te
mennilerine uyularak bu masrafların her Bakan
lık bütçesine konulacak ödenekten tediyesi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bundan başka Musul 
petrollerinden alınmakta olan hisse dolayısiyle 
husule gelen ihtilâf henüz tamamen halledilmemiş 
olduğundan, 1953 yılında da tekrar Irak Hükü
metiyle temasa geçileceği tahmin olunmaktadır. 
Bu itibarla, gerek Gat Anlaşması müzakerelerine 
iştirak edecek Bakanlığımız mümessilinin yevmiye 
ve zaruri masraflarına gerekse Musul petrolleri 
ve buna mümasil işler ve zaruretler karşılığı ola
rak 20 000 ve M. S. A. teknik yardımından gönde
rilmesi düşünülen üç memurun yol masrafları için 
de 6 000 lira ki, ceman 26 000 liraya ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

10 000 Yugoslavya, Suriye ve Lübnan ile yapılacak ve 
takriben 10 ay kadar sürmesi muhtemel olan an
laşmalara gönderileceklerin yevmiye ve yol mas
rafları karşılığı. 

20 000 (NATO) toplantılarına iştirak edecekler için, 
34 000 Hazineyi lilgilendiren beynelmilel toplantılara ve 

ticaret müzakerelerine iştirak edeceklerin yevmi-
^ ye ve yol masraflariyle M. S. A. teknik yardımın

dan gönderilmesi düşünülen dört Hazine memuru
nun yol masrafları karşılığı; 
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42 Teftiş ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Malîye müfettişleriniıı yolluğu 
1953 malî yılı içinde 9 Maliye müfettişinin bir yıl müddetle ve başkan yardımcısının 
4 ay müddetle yabancı memleketlere gönderilmesi ve müfettişlere 35 lira, Başkan yar
dımcısına 40 lira yevmiye verilmesi düşünülmüş ve buna göre yapılan aşağıdaki he
saba nazaran 140 000 lira ödeneğe ihtiyaç olduğu tesbit olunmuştur. 

Aded Yevmiye Süre gün Tutarı 

9 X 35 X 3 6 0 « 113 400 Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişle
rin yevmiyeleri 

9 X 2 600 »» 23 400 Yabancı memleketlere gönderilecek müfettişle
rin yol paraları 

I X 40 X 120 •» 4 800 Başbakan Yardımcısının yevmiyesi 
1 X 2 200 » 2 200 » » yol parası 

143 800 
3 800 Yuvarlak olması için tenzil olunan 

140 000 

Ayrıca Milletlerarası İktisadi İş Birliği Genel Sekreterliğinin 31 . VII . 1952 tarih ve 
626 * 04 - 23 /D./4041 sayılı yazısına tebaan M. S. A. teknik yardımından faydalan
mak üzere 1953 yılında yabancı memleketlere gönderilecek üç Maliye müfettişinin gi
diş, geliş yol paralariyle yevmiye farklarını karşılamak üzere de 10 000 liranın bu 
miktara ilâvesiyle 1953 yılı ödeneği 150 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

43 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Hesap Uzmanları yolluğu 
1953 yılı içinde 10 Hesap Uzmanının bir yıl müddetle tetkik için yabancı memeleket-
lere gönderilmesi ve bunlara 35 şer lira yevmiye verilmesi düşünülmektedir. Bu esasa 
göre yapılan hesap aşağıda gösterilmiştir. 

Birgüırfük Süre ^ "'*" ' "* 
yevmiye Aded gün Tutarı * 

35 X 10 X 360 = 126 000 10 hesap uzmanınım bir yıllık gündelikleri tutarı 
26 000 10 hesap uzmanının gidiş, dönüş yol parası 

152 000 Toplam 



— 124 - -
M. """ 

SI Çerkez kontrolörleri devir ve teftiş yolluğu 
Gelirler, Millî Emlâk, Muhasebat ve Hazine Genel müdürlükleri kadrolarındaki 
merkez kontrolörlerinin 1953 yılı içinde yapacakları seyahat dolayısiyle tahakkuk 
edeceği tahmin olunan yolluklarının hesabı müfredatlı bir şekilde aşağıda gösteril-
«miştîr ; 

Teftiş ve kontra! 

Dairesi 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Takribi yol parası 

Merkezde çalıştırılacağı 
günlerul yevmiyesi olup 
tenzil olunan 

«Millî Emlâk Genel Müdür
lüğü 
Yol parası takribi (behe
rine ayda 102 lira hesa
biyle) 

Aylığı 

60 
50 

40 

Yevmi- yapacakları 
Aded yesi gün sayısı 

2 X 9 X 360 = 
2 X 8,10 X 360 =s 

7 X 8,10 X 300 » 

Tutan 

6 440 
5 832 
4 000 

16 272 

4 000 

12 272 

17 010 

7 140 

Daire 
toplamı 

12 272 

Muhaseba/t Genel Müdür
lüğü 
680 lija yıllık takribi y&\ 
pterası 

HffiBİne Gjjinel Müdürlüğü 
Talkribî yol parası 

60 

40 

3 X 9 X 

6 X 8,10 X 

180 

90 

24 150 

= 4 860 

2 010 

6 900 

4 374 
2 126 

6 500 

24 150 

e 900 

6 500 

49 822 
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82 Defterdarlar, ma^mudürlerr, gelir müdür teri, millî emlâk müdürleri, kontrol memur
ları, devir ve teftiş yollukları 
Gelir, Millî Emlâk ve Muhasebat "Genel müdürlükleri kontrol memurlarının kanunla
rına göre yapmaları zaruri olan devir ve teftiş süreleri asgari hadde indirilmiş 
ve bu esasa göre hesap edilen istihkakları ve 1952 yılı ile mukayesesi aşağıda gös
terilmiştir : 

1 9 5 2 1 9 5 3 
, - * .—x , - ^ ^ 

Yev- Süre Daire Yev- Süre Daire 
Dairesi Aded miye gün Tutam yekûnıı Aded miye gün Tutarı yekûnu 

Gelirler Ön. Md. 
kontrol: memur
ları 120X «X 180=» 129 600 129 600 . 120X 6X 180= 129 600 
Altı ay içinde vasati yol parası beheri için 200 lira hesabiyle 120 X 200 X — = » 2 4 000 

Tasarruf edilebileceği tahmin olunmakla tenzil edilen 

Milî Bmlâk Gn. 
Md. kontrol me
murları 7X 6X 150= 6 300 
Tateribî yol pa
rası 7X 135 = 875 

7X 

7X 

6X 

135 X 

V 

156= 

C3 

153 600 
24 000 

129 600 

6 300 

876 

7 175 7 175 7 1T5 7 175 
Muhasebat Gn. 
Md. memurları 4X 6X 90= 2 160 4X 6X 90= 2 16© 
Beherinim yıllık 
takribi yol parası 4X 130 , « 520 4X 130 » 520 

2 680 2 680 
Defterdarların 
devir ve teftişi 
i<îin 20 000 20 000 

22 680 22 680 22 680 22 680 

159 456 , 159 456 

B. M\ 

83 Vergi kanunlarının uygulanması için köylere gönderileceklerin devir ve teftiş yolluğu 
Hayvanlar Vergisi Kanunu mucibince kayıt işleriyle tavzif edilmekte olan muhtar ve 
ihtiyar heyetleriyle yoklama ve vâki ihbar üzerine kaçak hayvan takibi için köylere 
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gönderilen memurlarla bucak ve köylerde yapılacak yoklamalar ve Vergi Usul Kanu
nunun yoklamaya ait hükümlerinin yerine getirilebilmesi için tahakkuk edecek yevmi
ye ve zaruri masrafların karşılığı olup geçen sene bütçesine konulan ödeneğin aynı 
olarak teklif olunmuştur. 

84 5797 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince yapılacak teftişlere ait yolluklar 
4353 sayılı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Teşkilâtı Kanunu
nun 5797 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesi gereğince iller teşkilâtının faali
yetini en az üç yılda bir defa hukuk müşavirleri, Merkez Muhakemat Müdürü, müşa
vir avukat ve avukatlarla, 3 ve 4 ncü maddeler gereğince de ilçelerin işlerini en az yıl
da bir defa il ve bölge muhakemat müdürleri ve il avukatları vasıtasiyle teftiş et
tirilmeleri icabetmektedir. 

11 4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi giderleri ve yol masrafları, mer&ez 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince maaş, açık maaşı ve vekâlet emri maaşı 
alan merkez memurlarından hastalananların tedavi masraflariyle yol parası ve bun
lardan tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları karşılığıdır. 

12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları, iller 
4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince maaş, açık maaşı ve vekâlet emri maaşı 
alan iller memurlarından hastalananların tedavi masraflariyle yol pahası -ve^bunlar
dan tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masrafları karşılığıdır. 

11 Bakanlık otomobili işletme giderleri 
Âzami surette tasarrufa riayet edilmek suretiyle 1952 yılı Bütçesine konulan 2 000 li
ra ödeneğin ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmaktadır. 

12 Bakanlık otomobili onarma giderleri 
Bu tertipteki ödenek vasıtanın eski ve yeni olmasına göre değişmektedir. Geçen ve es
ki yıllar sarfiyatına göre 2 000 liranın ihtiyacı karşılıyabileceği tahmin olunmakta
dır. 

21 Merkez taşıtları işletme giderleri 
Bakanlıklarası müşterek mevzuların görüşülmesi maksadiyle teşkil edilen komite ve 
komisyon mesailerinin evvelki senelerle kabili kıyas olmıyacak derecede çoğalmış ol
ması dolay isiyle bu komisyon ve komitelere iştirak edecek memurlarla bilhassa büt
çenin ihzarı ve Büyük Millet Meclisinde takibi işlerinde geceli gündüzlü çalışmak 
mecburiyetinde kalan memurların gerekli mahallere nakillerinde kullanılmak üzere 
yeniden satmalınacak bir aded pikap servis arabasiyle evrak tevzi işlerinde çalıştırılmak
ta olan motosikletin işletme giderleri karşılığıdır. 

22 Merkez taşıtları onarma giderleri 
Tamir işleri daha ziyade vukuata tâbi olduğundan bugünden ktî bir rakam tesbitine 
imkân bulunmamakla beraber geçen yıllar sarfiyatına göre 300 liranın kâfi geleceği 
tahmin edilmektedir. 

31 îller taşıtları işletme giderleri 
Bu tertibe konulan tahsisat İstanbul Defterdarlığının çeşitli hizmetlerinde kullanılan 
arabanın benzin yağ ve buna benzer giderleri karşılığıdır. 

32 tiler taşıtları onarma giderleri 

Elçilikler maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri giderleri 
10 Kırtasiye 
40 öteberi giderleri * 
50 Aydınlatma 
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60 Isıtma 
70 Posta, telgraf ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
80 Kira bedeli 
91 Sürekli görev yolluğu * ' • - " 
92 Geçici görev yolluğu 

İstanbul Defterdarlığı hizmet arabasının yıl içinde vukuu melhuz arızasının tamiri 
içindir. 
1952 yılı Bütçesinde (elçilikler maliye müşavirlikleri giderleri) adı altındaki 310 ncu bö
lüme Vaşington Maliye Müşavirliğinin kırtasiye, öteberi, aydınlatma, ısıtma, posta, tel
graf, telefon; kira bedeli ve geçici görev yolluğu ihtiyaçları karşılığı 13 800 lira ödenek 
konulmuştu. 
16 . VI , t J952 tarihli ve S96G sayılı ^Kanamla yeniden teşkil olunan Kuzey Atlantik and-
iaşsıası iamseyi ^ezctrode Türkiye Daimî Delegeliği -Maliye Mümessilliği ihdasının kabul 
«düı»eBİ üzerine 5943 «ayılı Kanunla'bu trolümün -adı (elçilikler maliye müşavirlikleri 
ve î^BJtatssittikleri -giderleri) olarak deriştirilmiş, ek ve aktarma suretiyle de bu tertibe 
11 500̂  lira' ilâve olunmuştur. 
Bundan başka Nisan 1953 te dört senelik hizmet müddetini-dolduracak olan Vaşington 
Maliye Müşavirimizin dönüş yolluğu ile yerine tâyin olunacak zatın gidiş yolluğu ve 
5960 sayılı Kanunla ihdas olunan Kuzey Atlantik* konseyi Türkiye Daimî delegeliği Ma
liye'mümessilliği için alman üç kadroya tâyin edileceklerin gidiş yollukları da bu bö
lümden karşılanmaktadır. 'tv**'"^•"*"' f'^^^".. .'•*, ' ' * " s / ' ^ ^T^2 i 
Yukarda yazılı sebeplerle 310 ncu bölüme geçen yıla nazaran 25 000 lira fazİasiyle 
38 800 lira ödenek teklif olunmuştur. 

10 Basımevi giderleri, dik madde bedeli 
Bu tertibe konulan ödenekle pul kâğıdı, mukavva, zamk, eeza, kalay, kurşun, boya, 
kapsül ve sicim gibi levazım alınmaktadır. 19§2 yalının ilk beş aymda 83 321,67 liralık 
ımıbayaatta bulunulmuştur. Pul kâğıdı fiyatında vâki olan yükselme ve harçlar kanu

niyle yapılan ayarlama dolayısiyle harç pulları sarfiyatının artmış olması hasebiyle 
60 000 lira munzam tahsisat alınmak suretiyle 1952 yılı ödeneği 160 000 liraya baliğ 
olmuştur. Bu sebeplere binaen 1953 yılı Bütçesiyle 60 000 lira fazla teklif olunmuştur. 

21 tşçi ücretleri ve işletme giderleri 
Bu tertipten, Hazineye ait muhtelif kıymetlerde harç, damga, tayyare, Mîllî Savunma 
pullariyle hariçten alman pul, cilt ve baskı siparişleri münasebetiyle çalıştırılan işçile
rin yevmiyeleriyle işletmeye mütaallik kuvvei muharrike, su, benzin, yağ, gaz, tanzifat 
ve elektrik malzemesi gibi masraflar ve işçilerin iş kanununa göre fazla mesai ücretleriy
le memurların ve aylık ücretli müstahdemlerin 5015 sayılı Kanunun 10 ncu madde«ri 
gereğince munzam işlerden mütevellit fazla mesai ücretleri ödenmektedir. 
Vasati olarak 60-65 işçiye 5-10 lira arasında yevmiye verilmekte ve vasati yevmiye 
miktarı 690 kuruş tutmaktadır. 1952 yılının beş aylık devresinde 72 768,27 lira sarf-
ohınmuştur. Fazla pul talepleri tevali etmekte olduğundan yeni atelyede 25-35 işçiye 
devamlı olarak fazla mesai yaptırılmaktadır. 
Bütçe ve iktisadiyatımızdaki inkişaf pul sarfiyatını devamlı olarak artırmakta oldu
ğundan 1953 malî yılı içinde işçi adedinin artırılması, terfie müstahak olanlarına 
zamlar yapılması, kıdemli ve devamlı işçilere münavebe ile ücretli mezuniyet verile-
Mlmesi, fevkalâde mesaileri sepkeden memur ve müstahdemlere 5015 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi gereğince verilmesi lâzımgelen ikramiyenin karşılanabilmesi için 
1953 Bütçesine 35 000 lira fazlasiyle 220 000 lira ödenek konutatası zaruri görül
müştür. 
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İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler 
401 nci bölümün 21 nci (îşçi ücretleri ve işletme giderleri) maddesinden 60-65 isçi
ye, 303 ncü (Basılı kâğıt ve defterler) bölümiyle 407 nci bölümün 10 ncu (Kıymetli 
kâğıtlar ilk madde ve baskı giderleri) maddesinden 40-45 işçiye gündelik ücret 
verilmektedir. 
4772, 5417 ve 5502 sayılı kanunlar gereğince işçi sigortaları primi karşılığı olarak 
1952 malî yılıknn haziran gayesi itibariyle ilk dört ayında 4 764,02 lira ödenmiştir. 
Sarfiyatın seyri 1953 yılında ilâveten alınacak işçiler nazarı dikkata alınarak 1953 
yılı Bütçesine 1 500 lira fazlasiyle 18 000 lira Ödenek konulması zaruri görülmüştür. 

Temsil giderleri 
Bakanlıkça harcanmakta olan bu ödenek daha ziyade ziyafet, çelenk, bedeli, müsa-
mere biletleri, çay, kahve, şeker gibi izaz ve ikram maddelerini ihtiva etmektedir. 
Bu yıllarda malî mevzular üzerinde görüşmeler yapmak üzere memleketimizle gelen 
yabancıların ad<edi geçen yıllarla kıyaslanamıyacak derecede çoğalmış olduğundan, 
mevcut ödenek ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Bu itibarla 1953 yılı için 8 000 lira faz
lasiyle 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Atlı tahsildarlara verilecek hayvan satınalma ve yem bedelleri 
4287 sayılı Kanun gereğince atlı tahsildarlara ayda 15 lirayı geçmemek şartiyle mahallî 
rayice göre verilmesi lâzımgelen hayvan yem bedeli fevkalâde vaziyet dolayısiyle her 
yerde âzami had olan 15 lira üzerinden ödenmekte ve 1053 yılında da aynı şekilde 
ödenmesi muvafık görülmektedir.. 
565̂ 5 sayılı Teşkilât Kanuniyle atlı ve yaya tefriki yapılmadan alınmış olan 1700 aded 
tahsildar kadrosundan halen 1399 adedi atlı olarak istihdam edilmektedir. Runlann 
yıllık hayvan yem bedeli, 1399 X 15 = 20 895 X 12 = 251 820 lira tutmaktadır. 
Atı ölen, veya atlı tahsildarlığa yeniden tâyin olunan tahsildarlara hayvan tedariki 
için 4287 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince verilmesi icabeden avans karşılığı 
olmak üzere 2 000 liranın da yukarda gösterilen yem bedeline ilâvesiyle 1953 yılı 
ödeneği geçen seneye nazaran 450 lira noksaniyle 253 820 lira olarak tesfbit olunmuş
tur. 

Beyiye aidatı 
Eski yıllaruı ve 1*952 malî yılının sarfiyat seyrine göre bu tertibe 1 300 000 lira, fazla
siyle 2 500 000 lira ödenek konulması icabetmiştir. 
Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 
2897 sayılı Kanun gereğince Hayvanlar Vergisi yoklamalarında çalıştırılanlara, 
Damga Resmi Kanunu gereğince tahsil olunan cezalar hakkında tetkikat yapanlara, 
1905 sayılı Kanun gereğince muhbirlere terilen ikramiyelerle 3842 sayılı Kanun 
gereğince Nakliye Resminin tahsil ve mal sandıklarına yatıran nakliye müesseseleri
ne radyo abone ücretlerini tahsil eden P. T. T. İdarelerine verilecek aidat kargılığı» 
dır. Sarfiyat seyrine göre mevcut ödeneğin kâfi geleceği tahmin olunmaktadır. 
Geri verilecek paralar '• • ' "• * L 

Kesinhesap cetvellerine göre bu tertibe asgari bir hesapla 5 000 0000 lira konulması 
icabetmekte ise de Vergi Usul Kanuniyle vergi kesbi katiyet etmedikçe tahsilat yapılama
ması kabul edilmiş olduğundan, bü yıldan itibaren geri verilecek paraların tahakkuku 
çok azalacağı ümidedilmektedir. Ancak 1952 ve belki de 1953 yllannda eski yıllarda 
tahsil edilmiş olan vergilerin reddi ioabedeceğinden 1953 Malî yılı Bütçesiyle de 
3 000 000 lira teklif olunmuştur. 
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40 Mahkeme harçları 
5887 sayılı Kanunla harçlar artırılmış olduğundan bu tertibe 150 000 lira fazlasiyle 
ödenek teklif olunmuştur. 

50 Devlete ait gerçekleşmiş ve gereçekl eşecek Bina ve Arazi vergileri 
Hazineye ait bina ve arsaların kıymeti 2 682 261 liradır. (Vergiye tâbi olmıyaıı res
mî binalar hariç) illerden gelen malûmata ve yıllardan beri yapılmakta olan tediye
lere göre kültür topraklariyle, vergiye tâbi bina ve arsaların ve memur konutlarının 
senelik Arazi, Bina, Buhran vergileri 300 - 350 bin lira civanndaıdir. Bu durum göz 
önünde tutularak 1953 yılı ödeneği de 1952 yılının aynı olarak teklif olunmuştur. 

10 Vergi komisyonlarının aylıklı olnııyan üyelerinin huzur ücretleriyle vukuf ehli üc
retleri 
2339 sayılı Kanuna dayanılarak tesbit ve 24 . V I I . 1947 tarih ve 16 - 173 - 10/4845 - 62 
sayılı genel yazıya bağlı cetvel gereğince tebliğ edilmiş olan vergi ve tahsilat komis
yonları gayrimuvazzaf üyelerinin huzur ücretleriyle vukuf ehli yevmiyelerinin, iktisa
di durumda husule gelen artış dolayısiyle kâfi gelmediği ve bilhassa bu ücretlerle 
vukuf ehli bulmaya imkân olmadığı anlaşıldığından, Vergi Usul Kanununun 82 nci 
maddesi mucibince takdir, tahrir ve tadilât komisyonlarının gayrimuvazzaf üyeleriy
le vukuf ehline verilecek huzur ücretleri, mahallî defterdarlıkların teklifi üzerine bu
günkü şartlara uygun olarak yeniden tesbit olunarak 29 . I V , 1952 tarih ve 2131506 -
2/13680 - 53 sayılı genel yazı ile tebliğ edilmiştir. 
Gerek huzur ücreti ve vukuf ehli yevmiyelerinde husule gelen artış, gerek 5887 sayılı 
Harçlar Kanununun 72 nci maddesi gereğince takdir komisyonlarına tahmil olunan 
gayrimenkul satışlarına ait rayiç bedel takdiri işi, takdir komisyonunun vazifelerim 
bir hayli artırmış olduğundan, bu tertibe 20 000 liranın eklenmesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

20 Tahsil komisyonlariyle arttırma ve eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak be
lediye üyelerinin huzur ücretleri 
Hazinece tasfiyesi gereken emvalin süratle satışı kararlaştırılmış ve gerekli tedbirle
rin alınmış bulunması hasebiyle 1952 malî yılı Bütçesindeki 15 000 liranın ihtiyaca 
kâfi gelmiyeceği tesbit edilmiş olduğundan, 1953 yılı ödeneği 5 000 lira fazlasiyle 
20 000 lira teklif olunmuştur. 

30 Maliye Müşavere Komisyonu huzur ücretleri 
Muhasebd Umumiye Kanununun 132 nci maddesi gereğince Malî Müşavere Komisyonu 
ayda dört defa toplanmaktadır. Teklif olunan 22 000 lira ödenek ihtiyaca kâfi gel
mektedir. 

10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve baskı giderleri 
Pasaport ve nüfus hüviyet cüzdanı ile sair kıymetli evrak istihlâkinin artmış olması 
dolayısiyle fazla mesaiye ve ekiplerin artırılmasına lüzum hâsıl olmaktadır. Artan 
ihtiyacı karşılamak üzere mubayaa olunacak malzeme ile yaptırılacak fazla mesai ve 
5837 sayılı Kanun gereğince verilecek tatil yevmiyeleri 1953 yılı ödeneğinin 30 000 
lira fazlasiyle teklif olunmasını zaruri kılmıştır. 

20 Menkul ve gayrimenkul malların haciz, ilân, satış ve taşıma giderleri 
Mahcuz malların haciz ve satışı dolayısiyle önceden ihtiyarı lâzımgelen giderler karşı
lığı olan bu ödenek mahcuz malın satışını mütaakip satış bedelinden tevkif olunarak 
bütçeye irat kaydedilmekte ve bu tertipteki ödeneğin sarfı hâdiselerin vukuuna bağlı 
bulunmaktadır. 
1952 yılı Bütçesine konulan 5 000 lira malî yılın ilk beşinci ayında tamamen ödeme 
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u. 
emrine bağlanmış bulunduğu halde birçok mahallerden ödenek talebinde bulunulmak
tadır. Bu ihtiyaçlar aktarma suretiyle karşılanacaksa da 1953 yılında da aktarma ya
pılmasına meydan verilmemek üzere 1953 yılı ödeneği 5 000 lira fazlasiyle 10 000 li
ra teklif olunmuştur. 

10 Faiz, acyo ve para farklan 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 12 nci maddesi gereğince 1946 - 1949 
yıllan zarfında Emekli Sandığı hesabına tahsil olunup henüz sandığa ödenmiyen 51,5 
milyon liranın 1953 yılma ait % 5 ten faizi de dâhil olmak üzere Hazine borçlu he
saplarının Faiz ve Muamele vergileriyle Hazine muamelelerine mütaallk bonolarının 
faiz, komisyon, Muamele Vergisi ve sair giderleri ve para farklan karşılığı olarak 
1953 yılı zarfında yapılacak ödemeler aşağıda gösterildiği veçhile 5 850 000 lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Müfredat İcmal 

a) Emekli Sandığına ödenecek faiz 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun geçici 12 nci 
maddesi mucibince 1946 - 1949 yıllan zarfında Emekli 
Sandığı hesabına tahsil olunup henüz sandığa ödenmiyen 
51,5 milyon liranın 1953 yılına ait % 5 ten faizi 2 575 000 2 575 000 

b) T. C. Merkez Bankası kısa vadeli avansı 
1715 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 34 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince sermayesiyle ihtiyat 
akçesinin yarısı miktarında olmak üzere Hazine emrinde 
bulunan 25 340 052 liralık kredinin istimal olunacağı na
zara alınarak % 0,75 hasebiyle faizi 190 050,39 
c/c 10 hesabiyle Muamele Vergisi 19 005,04 

209 055,43 209 055,43 

c) 9 ay vadeli bonolar 
1715 sayılı C. Merkez Bankası Kanununun 38 nci madde
sinin 4 ncü fıkrası gereğince mezkûr Banka sermayesiyle 
ihtiyat akçesinin üç misline kadar ve vâde hitamına âza
mi 9 ay kalmış ve bir banka tarafından ibraz edilmiş 
bulunan Hazine bonolannı iskonto etmeye yetkilidir. Ha
len bu had 152 040 313 liradır. Bundan 25 milyonu pi
yasa ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir. Hazine limiti ola
rak geri kalan miktardan 120 milyon liranın müstemir-
ren istimal olunacağı tahmin edilmiştir. 
% 0,75 hesabiyle faiz 900 000 
% 0,08 hesabiyle komüsyon 96 000 
% 10 hesabiyle Muamele Vergisi 90 000 

1 086 000 1 086 000 
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Müfredat icmal 

d) Plasman bonoları 
Bütçe Kanununun 5 nci maddesi Hazineye 100 milyon 
liraya kadar bono çıkarmak ve banka ve ortaklıkların 
Hazine hesabına tevdi edecekleri paralara mukabil bono 
çıkarmak yetkisini vermiştir. Bu maddeye dayanılarak çı
karılan bonoların halen 65,3 milyon olan bakiyesinin 
1953 yılında da devam edeceğine ve faizin de % 3 olarak 
tesbit edildiğine göre 65,3 X $ = 1 959 000 1 959 000 

e) Aleyhte para farkları 
1944 veya daha evvelki yıllarda açılan malzeme avansla
rından iade olunan bakiyelerden mütahassıl havale tari
hiyle iade tarihi arasındaki satış ve alış farkları 20 944,57 20 944,57 

Toplam 5 850 000,57 

Para taşıma giderleri 
Basılmakta olan ufaklık paraların mal sandıklarına ve tedavülde çekilen paraların 
da Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğüne irsali masrafları karşılığıdır. 

Belirtme işleri 
Devlet emvalinin belirtilmesi maksadiyle mahallen veya kayıtlar üzerinde tetkik ve 
tasnif işlerinde çalıştırılacak bilirkişilerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığıdır. Bu iş
lerin ifası için 1952 yılı Bütçesine konulan 20 000 lira malî yılın birinci altı ayı zar
fında tamamen ödeme emrine bağlanmıştır. Memleketimizde tapulama komisyon
larının faaliyeti günden güne artmakta ve bu yüzden belirtilmesi gereken Devlet mal
ları da çoğalmaktadır. Bu sebeple 1953 Malî yılında ihtiyacın en az 40 000 lira ile 
karşılanabileceği tahmin edilmektedir. 
Menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri 
1952 yılı Bütçesinde 419 ncu ölümün 20 nci (menkul ve gayrimenkul mallar genel 
giderleri) maddesiyle aynı bölümün 30 ncu (memur konutları genel giderleri) mad
desi ve 478 nci (5830 ve 5927 sayılı kanunların tatbiki giderleri) bölümü masrafların 
aynı mahiyette olması hasebiyle bir madde halinde birleştirilmiştir. 
1952 yılı Bütçesine, menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri için 200 000 lira 
memur konutları genel giderleri için 182 000 lira ve 5830 sayılı Kanunun tatbiki gi
derleri için de 50 000 lira ki, ceman 432 000 lira ödenek konulmuş ise de aşağıda izah 
edildiği veçhile bu ödeneğin kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve 68 000 lira artırılması
na zaruret hâsıl olmuştur. 
a) Devlete ait gayrimenkullerin tescil ve yönetim giderleriyle, 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanuniyle diğer kanunlara tevfikan tahakkuk etmiş ve edecek harçlar ve 
resimleri ve sahipsiz malların çeşitli giderleri karşılığının tesbiti için yapılan 685 sıra 
numaralı genel tebligat üzerine illerden gelen malûmata nazaran, Belediye Gelirleri Ka
nununun şümulüne giren resmî dairelere tahsisi Devlete ait binalarla iratlı arsaların 
kıymeti 147 458 543 lira ve belediye sınırı içinde olup da satılmak suretiyle tasfiye
leri gereken sair emlâkin kıymeti 517 418 lira ve her iki nevi emlâkin mecmu kıy
meti 147 975. 961 liradır. 
5237 sayılı Kanuna göre Devlete ait binalarda resmin nispeti safi iradın % 5 sini ge
çemez. Bu binalardan ve Bina Vergisinden müstesna olmaları dolayısiyle iradı bulun-



— 182 — 

mıyanların Bina Vergisi tadilât komisyonlarınca takdir edilecek inşa kıymetlerinin 
% 10 u safi irat olarak kabul edilir. Kanunun bu hükmüne nazaran Devlete ait bele
diye sınırları içindeki gayrimenkull'erin safi iradı takribi olarak 14 797 596 lira ve 
resim tutarı da ortalama bir hesap üzerinden ve resmin nispeti safi iradın ilk 1 000 
lirası için % 5 mütebakisi için yarısı ve miktarı da h'er gayrimenkulde 2 000 lirayı 
geçmiyeceğine göre takriben 250 000 liradır. Harealamalarda iştirak payı ve saire 
gibi Belediye Gelirleri Kanununun şümulüne giren sair harçlarla tescil masrafları; 
yönetim giderleri ve gayrimenkul malların satış, ilân ücretleri ve saire için de takri
ben 40 000 lira harcanmakta olduğuna göre menkul ve gayrimenkul mallar genel gi
derleri için 290 000 liraya, 
b) Namık Kemal mahallesindeki senevi 383 429,84 lira gelir temin eden m'emur ko
nutlarının kömür, elektrik, su, temizlik malzemesi, bahçe bakımı, âmele yevmiyesi, 
telefon giderleri ve sair alât re edevat bedelleri karşılığı olarak 1952 yılı Bütçesine 
konulan 182 000 liranın ihtiyaca kifayet etmiyeceği anlaşıldığından bu masraflar için 
de 200 000 liraya, 
c) 5830 sayılı Kanun gereğince Hazineye intikal eden 495 gayrimenkulden 22 . 7 . 
1952 tarihine kadar 304 adedi resmi hizmetlere tahsis "edilmiş ve diğerlerinin de tah
sis muamelesi derdest bulunmakta ise de bunların elektrik, su, nakliye ve bekçi üc
retleri gibi her türlü masraflariyle mezkûr kanunun tatbikından mütevellit olup 
1953 yılında tahakkuk edeceği tahmin olunan bilûmum masraflar ve 5927 sayılı 
Kanun gereğince cemiyetlerin gayeleri dışında iktisabettiği gayrimenkulleri bir yıl 
içinde tasfiye etmedikleri takdirde Bakanlar Kurulundan alınacak karara müsteni
den Bakanlığımızca sattırılması lâzımgelmekte olduğundan bilâhara satış bedelin
den alınarak mahsup edilmek üzere keşif, ilân ve muhammin ücretleri gibi masrafla
rın Hazinece peşinen ödenmesi icabetmetote olduğundan 5927 sayılı Kanunun tatbi
ki dblayısiyle 1953 yılında tahakkuk edeceği tahmin olunan masraflar karşılığı ola
rak 10 000 liraya, 
İhtiyaç bulunduğu tesbit olunmuş ve 1953 yılı Bütçesine bu sebeplerle 500 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği giderler 
4353. sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 1952 yılında söz
leşmeli veya aylık ücretli olarak çıkarılmakta olan avukatların aded ve ücretleri 
aşağıda gösterildiği üzere 106 680 lira tutmaktadır. Mezkûr cetvelde görüleceği veç
hile ücret miktarları umumiyetle azdır. Ayrılanların yerine talip olanlar bu üc
retle işe rağbet göstermemekte ve her infhUâl vukuunda ücretinin bir miktar artı
rılması zaruri olmaktadır. Dâva ve icra işleri arızi olarak artan ve teşkilât bülun-
mıyan ilçelerde bu işlerin intacına kadar sözleşmeli avukat çalıştırılmaktadır. Ye
niden mahkeme teşkilâtı ihdas edilen bucaklardaki dâvaların da ekseriyetle sözleşmeli 
avukatlara takip ettirilmesi lâznngelmektedir. 
Avukat Cafer Tüzel'e mevdu dâvalar henüz neticelenmemiş olduğu gibi yıl sonuna 
kadar da neticelenmesi ihtimaline binaen, mukavelesine göre ödenecek bakiye üc
reti için 20' 000 liranın da bütçede derpiş olunmas* lâznngelmektedir. Bunlardan 
başka 1953 yılı içerisinde pek mühim ve istisnai sebeplerle teşkilât haricindeki avu
katlara dâva tevdi etmek zorunda kalınaibileceğini de düşünmek icaJbetmektedir. 
Bütün bu durum ve ihtimallerin karşılanabilmesi için 130 000 liraya katî surette ihti
yaç vardır. 
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Aded 

1 
1 
1 

10 
18 
2 

Aylık 
ücreti 

300 
250 
225 
200 
150 
140 

Yıllık 
tutarı 

3 600 
3 000 
2 700 

24 000 
32 400 
3 360 

Aded 

3 
3 

24 

63 

Aylık 
ücreti 

125 
120 
100 

yıllık 
tutarı 

4 500 
4 320 

28 800 

106 680 
23 320 [•] 

130 000 

Ford Sözleşmesi gereğince ödenecek pirimler 
Böyle bir pirim tahakkuk etmemektedir. Ancak 1391 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetiyle Ford Motor Kompani Eksports Enkorporeytet Şirketi arasında akdedilen 
mukavelenin tasdikına dair olan Kanun el'an Bütçe kanunlarına bağlı (G) işaretli cet
vele dâhil bulunduğundan bu bölümün muhafazası icabetmektedir. (Mukavele 25 yıl 
süreli olup 1928 tarihlidir. 1953 yılında sona erecektir.) 

3242, 5254 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 
3242 ve 5254 sayılı kanunlarla bunların tadiline dair olan kanunlar gereğince muh
taç çiftçilerle göçmenlere, mültecilere ve nakledilenlere ta vizen verilen tohumluk ve 
yemeklik bedellerinden Ziraat Bankasına borçlu oldukları mebaliği ödememiş olmaları 
dolayısiyle Hazine namına borç kaydedilen 3 047 673 liranın müfredatı ve müsteni-
datı aşağıda gösterilmiştir. 

I - 5254 sayılı Kanuna göre muhtaç çiftçilere tevzi edilip tahsil edi
lemediğinden ilgili malsandıKlarma devredilen senet bedelleri 
I I - 3242, 3730, 3938 sayılı kanunlar hükümlerine göre tevzi edilen 

tohumluk bedellerinden tahsil eilemediğinden dolayı 5264 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince Ziraat Bankasında açılan hususi hesa
ba kaydolunan zimmet bakiyesi 
İH - 3242 sayılı Kanun gereğince tevzi olunan tohumluk ve yemek
likten mütevellit alacak 

2 898 405,20 

1952 yılı Bütçesine konulan ödenekle mahsup olunan 

442 781,80 

662 048,00 

4 003 235,00 
955 562,00 

3 047 673,00 

6420 - 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak ödemeler karşılığı % 

Bu tertibe konulan ödenek 5420 ve 5826 sayılı kanunlar gereğince yapılacak öde
meler karşılığıdır. 5420 sayılı Kanunun tatbikına geçildiği sırada hu 'kanuna göre 
ödenecek arazi bedelleri hakkında valiliklerden gelen malûmata göre ödenecek mik
tarın 1 800 000 liraya baliğ olacağı tesbit edilmişti. Buna karşılık 1950 yılı Bütçesi-

[*] Cafer Tüzel'in 1953 yılı içinde ödenmesi muhtemel avukatlık ücretiyle yıl içinde 
mhuru melhuz diğer ihtiyaçları karşılığı için 
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ne 350 000 ve 1951 yılı Bütçesine de 1 350 000 liralik ödenek konulmuş ise de 5420 
sayılı Kanunun şümulüne giren arazinin tesbitinde tesadüf edilen müşküller yüzün
den ıbu ödemeler seneleri içinde sarfedilememiştir. 1952 yılı Bütçesine konulan 
1 000 000 lira ödenekten de arzedilen müşküller yüzünden 1 . I I I . 1952 tarihinden 
3 1 . V I I . 1952 tarihine kadar ancak 4 836 lirası ödeme emrine bağlaanbilmiştir. 5420 
sayılı Kanunun ihtiva ettiği hükümler üzerinde durmıyan bâzı iller evvelce mezkûr 
kanun gereğince ödenecek para olmadığını bildirmiş oldukları halde bu defa öde
nek taleplerinde bulunmaktadırlar. Evvelce ödeneğe lüzum göstermemiş olan Ça
nakkale Valiliği Gelibolu'da 5505 sayılı Kanuna tevfikan kamulaştırılmış bir çift
lik için 100 küsur bin lira, Tekirdağ Valiliği Çorlu'da kamulaştırılan bir çiftlik için 
217 000 lira ödenek istemiştir. 
Gün geçtikçe çoğalmakta olan talepler karşısında 5420 sayılı Kanun gereğince yapı
lacak ödemelerin evvelce tesbit edilen miktarı çok aşacağı anlaşılmaktadır. 
Bu kanunun şümulüne giren arazinin tesbiti işinin çok bati yürümesi yüzünden 1952 
yılı Bütç'esine konulan ödeneğin tamamen sarfedilemiyeceği ve bu itibarla 1952 malî 
yılı içinde muameleleri ikmal edilemiyecek olan istihkaklarla 1953 yılı içinde yenı-
d'en vâki olacak talepleri karşılamak üzere bu tertibe 300 000 lira noks&niyle 
700 000 lira ödenek konması teklif olunmuştur. 

Yangın söndürme araç, gereç ve giderleri 
İl ve ilce hükümet konaklarının yangın söndürme araç ve gereçleriyle teçhizi için 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış olan programa göre bu yıl bütçesine de 100 000 
lira konulmaktadır. 

îlce teşkili giderleri 
1953 malî yılı içinde teşkili düşünülen ilçelerin aylık, ücret ve diğer çeşitli giderleri 
karşılığıdır. 

Malî istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her ç'eşit giderler 
5432 sayılı Vergi Usul Kanununun i38 ve mütaakip maddeleri gereğince kurulması 
lâzımgelen malî istihbarat arşivlerinin bir kısım ihtiyaçları 1952 yılı Bütçesine konu
lan 650 000 liralık öd'enekle temin edilmiş bulunmakta ise de, istanbul'da bir umu
mi mükellefler sicil dairesi ve istihbarat arşivi kurulacağından, kardeks ve fiş do-
laplariyle istatistik işlerinde kullanılacak hususi kartların temini için 1953 Bütçe
sine de 500 000 lira ödenek konulması icabetmiştir. 

Malî tetkik giderleri, satmalma ve abone giderleri 
Malî mevzular üzerinde bilhassa yabancı memleketlerde neşredilen kitapların satın-
alınması ve neşredilen ilmî ve meslekî gazete ve dergilerin aboneleri karşılığıdır. 
Başka her çeşit giderler 
Malî ve iktisadi mevzular üzerinde memleketimizde ve yabancı memleketlerde vukubulan 
hâdiseleri tetkik ve tahlil etmek ve meslek bilgilerinin inkişafını sağlamak maksadiyle her 
hafta neşredilmekte olan bültenin kâğıt bedeli ve Bakanlıkça lüzum görülecek tercüme iş
lerinin gerektirdiği giderler ile İngiltere, Almanya ve İsviçre devletlerinin gelir 
vergisi mevzuatı ve bu vergiye ait içtihat kararları tercüme ettirilmek üzere 1952 
yılı Bütçesine 65 000 lira ödenek konulmuştu. Fakat Gelir Vergisi mevzuatının tercü
me işlerinin bitirilmesine imkân olmıyacağı ve hattâ başlangıçta bulunulması dolayı-

siyle tercüme işine 1953 malî yılında da devam olunması icabetmektedir. Bu itibarla 1953 
yılı Bütçesine 30 000 lira konulmuştur. 
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Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit giderler 
Maliye tarihimizi vücuda getirmek üzere buna mehaz olabilecek kitap, kanun, talimat, 
muharrerat, muhaberat, resim fotoğraf i, para ve sair eser ve unsurların toplanıp bir 
araya getirilmesi, tertip, tanzim ve tasnifi karşılığı olarak 1953 yılı bütçesine 30 000 
lira ödenek konulması lüzumlu görülmüştür. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit giderleri 
1. 4489 sayılı Kanuna istinaden Maliye Tetkik Kurulu ve Gelirler Genel Müdürlü
ğünce yabancı memleketlere gönderilmesi düşünülen beş memurun yollukları ve bun
ların maaşlariyle gidecekleri mahallerde talebelere verilmekte olan ödenek arasında
ki farkın karşılığıdır. Hesabı aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1953 yılında istihbarat arşivleri ve istatistikler üzerinde staj yapmak 
üzere gönderilen üç memurun dönüş yol parası 
Talebe ödeneği ile aylıkları arasındaki fark (Mart ayma ait) 
b) 1963 yılında yeniden gönderilecek üç memurun gidiş yol paraları 
Talebe ödeneği ile aylıkları arasındaki fark (Yıllık) 
c) Vergi tatbikatı üzerinde staj yapmak üzere Amerika'ya gönderilecek 
memurların yol parası , 
Yevmiyeleri 
Yol parası (İngiltere'ye) 

* 22 000 

3 398 
563 

4 319 
6 720 

2 200 
3 800 
1 000 

2. Yol paraları ve masrafları teknik yardımdan verilmek üzere şimdiye kadar bir 
yıl müddetle yabancı memleketlere gönderilmekte olan memurların müddetleri 1952 
yılında alınan bir kararla 4 aya indirilmiş 'bulunmaktadır. Bu müddetler memurla
rın istenilen vasıfta yetişmelerini temin etmiyecegi düşünülerek 6 ay müddetle de 
4489 sayılı Kanuna dayanılarak gönderildikleri memleketlerde kalmaları kararlaş
tırılmıştır. Bu .şekilde gönderilmiş ve 1953 yılında gönderilecek memurlara verilme
si lâzımgelen ödeneğin hesabı da aşağıdadır : 

. . . . . . . . . 

Dairesi 

Gelirler Genel Md. 
» » » 
» » '» 

Bütçe ve malî Ko. (1 Md. 
Hazine Genel Md. 

» » » 
Millî Emlâk Genel Md. 

Gideceği 
yer 

İsviçre 
İsviçre 
İsviçre 
Belçika 

Kanada 
Fransa 
Belçika 

aş
ı 

OT 

50 
70 
40 
35 
50 
60 
50 

ak
ı 

295,00 
377,20 
254,25 
206,80 
304,95 
342,45 
304,95 

at
ı 

"3 -Ü 

398,00 
398,00 
398,00 
420,00 
480,00 
360,00 
420,00 

Maaşı ile talebe 
• tahsisatı 

arasındaki 
1 aylık 6 aylık 

fark fark 

103,00 618,00 
20,80 "124,80 

143,75 862,50 
213,20 1.279,20 
175,05 1.050,30 
17,55 105,30 

115,05 690,30 

Toplam 

618,00 
124,80 
862,50 

1.279,20 
1.050,30 

105,30 
690,30 

788,40 4.730,40 4.730,40 
Yukarda yazılı sebeplerle bu tertibe geçen yıla nazaran 16 915 lira fazlasiyle ödenek 
konulmuştur. 



— 136 — 

Düşünülemiyen giderler 
Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 ncu maddelerine göre Bakanlar Kurulun
dan karar alınmak suretiyle harcanmaktadır. Tertibin adından da anlaşılacağı üzere 
bütçenin hazırlanması sırasında düşünülemiyen ve binnetice bütçede tertibi bulunmı-
yan hizmetlerin karşılığı olup miktarı hâdiselerin zuhuruna bağlı bulunmaktadır. 
1946 - 1952 yıllarında yapılan harcamalar aşağıda gösterilmiştir. 

Senesi Miktarı Senesi Miktarı 

1946 33 330,21 1950 49 003,14 
1947 234 078,48 1951 84 278,30 
1948 88 852,82 1952 78 511,06 (Sekiz aylık) 

1949 64 612,99 " = 

ihtiyat ödeneği 
Bütçe Kanununa bağlı (F) cetveli gereğince Bakanlıkların geçen ve eski yıllar borçla-
riyle mahkeme harçları ve mahkeme ilâmiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenek
leri kalmayanlara aktarma yapılmak suretiyle kullanılmaktadır. 
1948 - 1952 yılları bütçelerine konulan ödeneklerin hangi tertiplere naklolunduğu aşağı
da gösterilmiştir. 

1952 1949 

200 000 Devlet borçları bütçesinin 6 000 Maliye eski yıllar borçları tertibine 
hükme bağlı borçlar ter- 1 000 » » » » » 
tjbine 8 000 » » » » » 

6 500 Adalet Bakanlığı Bütçesine 
18 500 » Tapu Kadastro Bütçesine 

1951 
40 000 

40 000 » » » » — ' " ' 

1948 

1950 

30 000 » » » » 
2 776,19 » » » » 
7 223,81 » » » » 

40 000,00 

6 000 Maliye Bakanlığı borçlar tertibine 
6 500 Adalet » » » 
1 037 İçişleri » » » 

91 Geçen yıl » » ' 
1 000 Maliye eski yılları » » 

25 000 İçişleri Bakanlığı Bütçesine 

39 628 
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10 Maliye kursu genel giderleri 
1953 yılı Bütçesine konulan 115 000 liranın harcanacağı hizmetler bilhesap aşağıda 
gösterilmiştir. 

Yevmiyeleri 

Bir öğrenci- Yılda kaç 
nin günlük öğrenci gün yevmi-
yevmiyesi adedi ye alacağı Tutarı 

3 
o 

X 
X 

120 X 
20 X 

300 
60 

» 10Ö 000 
= 3 600 

111 600 

Tatilde 

Sınav giderleri 

Müstahdem giyecekleri : 

111 600 

750 

Blbise, ayak-
Müstah- kabı, palto 

dem adedi maliyeti 

Yakacak : 

Kok Kömürü 
Odun 

, 4 X 150 — 

Ton Fiyatı Tutan 

18 X 67 = 1 206 
5 x 75 = 375 

600 

1 581 1 581 

600 
360 

= 600 
600 

Kırtasiye, teksir malzemesi, temizlik, bahçe ve çeşitli giderler 3 309 

Elektrik 
Su 
Telefon 
Posta 

12 
6 

12 
12 

X 
X 
X 
X 

50 
60 
50 
50 

Tasarrufla temin edileceği düşünülen 
120 000 

5, 000 

115 000 

20 Gelir Vergisi kursları genel giderleri 
Gelir Vergisi kursları genel giderleri karşılığı olarak 1952 yılı Bütçesine konulan 
150 000 lira ödeneğe müsteniden 17 ilde Gelir Vergisi kursu açılmıştır. Mükelleflerin 
yeni vergi kanunları üzerindeki tereddütlerini tamamiyle izale edebilmek için 1953 yı
lında da bâzı illerde Gelir Vergisi kursları açılması, radyolarda konşmalar yapıl
ması ve konferanslar verilmesi lüzumlu görüldüğünden 50 000 lira noksaniyle 
100 000 lira ödenek konulmuştur. 
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501 Geçen yıl borçları 
Bütçenin tanzimi sırasında miktarının kesin olarak bilinmesi mümkün olmıyan bu ter
tibe ihtiyaç nispetinde ödenek konulmasına imkân bulunmamaktadır, Ancak Bütçe Ka-
nunnun verdiği yetkiye göre konulan ödenek tahakkuk eden borçları karşılamadığı 
takdirde borcun cari yıl bütçesinde taallûk ettiği tertiplerden karşılığı tenzil edile
rek bu tertibe aktarma yapılmak suretiyle tahakkuk eden borçlar ödenmektedir. 

502 10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 yılları borçları 

Eski yıllar borçları tertiplerine de geçen yıl borçları tertipleri gibi konulacak öde
nek miktarının bütçenin tanzimi sırasında kesin olarak bilinmemesi hasebiyle ihtiyaç 
nispetinde ödenek konulması mümkün olmamaktadır. Ancak bütçeye konulan öde
nek tahakkuk eden borçlara kâfi gelmediği takdirde Bütçe Kanununun verdiği yetki
ye müsteniden cari yıl bütçesinin gider tertipleri tasarruflarından karşılığı tenzil 
edilmek suretiyle bu tertibe aktarma yapılarak borçlar ödenmekte olduğundan geçen 
yıl bütçesine mevzu ödenek aynen teklif olunmuştur. 

b) Yardımlar 

601 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne yardım 

602 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne yardım 

603 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne yardım 

604 Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
10 Mülhak vakıflara ait cami ve mescitler hademe ücretleri farkı için 
20 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım için 

605 Ankara Üniversitesine yardım 

606 İstanbul Üniversitesine yardım 

607 istanbul Teknik Üniversitesine yardım 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne yapı
lacak ödemeler 
Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu kurumların giderleriyle gelirleri arasındaki 
farkın karşılanması için konulmuştur. 

610 5889 sayılı Kanun gereğince özel idarelere yapılacak ödemeler 
5889 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Hazinece tahsil olunacağı tahmin olunan 
Yol Vergisinin % 40 ı hesaplanarak konulmuştur. 

611 5889 sayılı Kanun gereğince belediyelere yapılacak ödemeler 
5889 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Hazinece tahsil olunacağı tahmin olu
nan Yol Vergisinin % 15 i hesaplanarak konulmuştur. 

612 özel idare ve belediye hastaneleri genel giderlerine yardım 
Gelirleri kıt olan özel idare ve belediye hastaneleri genel giderlerine yardım için ko
nulmuştur.-

613 Türkiye Malûl Gaziler Birliğine yardım 
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Darülacezeye yardım 

Kızılay Kurumuna yardım 

(Joeuk Esirgeme Kurumuna yardım 

Darüşsafakaya yardım 

(50 000 lirası Yozgad mülteciler kampı giderleri iğin) 

Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine yardım 

Musevi hastanesine yardım 

Balıklı Rum hastanesine yardım 

Ermeni hastanesine yardım 

Manisada Moris Şinasi hastanesine yardım 

Esnaf hastanesine yardım 

Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körlerler derneklerine yardım 

Şehitlikler imar demeğine yardım 
Türk Tarih Kurumuna yardım 
Kurum için 
Kazı ve yayın işleri için 

Türk Hukuk Kurumuna yardım 

Türk Coğrafya Kurumuna yardım 

Bazı Milletlerarası derneklere yardım 

Milletlerarası kızılhaç kurumuna yardım 

Muhtelif turizm teşekküllerine yardım 

2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş kurumların yönetim giderlerine yardım 

İzmir fuarına yardım 

Millî Kütüphaneye Yardım Derneğine yardım 

Ankara Belediyesine yardım 

Yeşilova şehitliğinin ikmali inşaatı ve tamiri için Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri 
Umumi Merkezine yardım 
Bu tertipler bir kısım dernek ve kurumlara yapılan yardımlara taallûk etmektedir. 

C) Yatırımlar 

Yapı onarımı 
Devlet mülkiyetindeki binaların tamiri için illerce tanzim edilip Bayındırlık Bakanlı
ğına gönderilen keşif evrakları mezkûr Bakanlıkça tetkik edilerek tanzim olunan ve 
Bakanlığımıza gönderilen beş aded cetvelin muhteviyatı 3 146 827,13 liradır. Bun
dan ancak 1 365 372,64 lirası 1952 yılı Bütçesine konulan ödenekle karşılanabilmiş-
tir. Geri kalan ve 1953 malî yılına devredeceği anlaşılan 1 781 454,49 lira ile 1953 
yılında illerden ayrıca vâki olacak talepleri ve merkezde yapılacak onarımların istil
zam edeceği masrafları karşılıyabilmek üzere 1953 yılı Bütçesine asgari 3 500 000 li
ra ödenek konulması icabetmektedir, 
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711 10 Makina, alet ve gereçler onarımı, damga ve basımevi için 
Yıllardan beri devamlı bir şekilde çalışmakta olan Damga Matbaasına ait makinelerin 
tamiri ve yedek parçalarla hurufat, bıçak, numaratör gibi küçük mikyasta demirbaş 
mubayaası karşılığı olup geçen seneye nazaran 5 000 lira noksan teklif olunmuştur. 

20 Makina, alet ve gereçler onarımı, Darphane için 
Darbiyatta kullanılan makinalarm darbiyata hazırlanmasını teminen 1952 yılında baş
lamış olan revizyona devam edilecektir. 

735 Millî Emlâk tefevvüz ve satınalma giderleri 
Vergi alacaklarının tahsili için yapılan takibat neticesinde Hazinece tefevvüzüne za
ruret hâsıl olan gayrimenkullerle 1953 yılında yeniden yaptırılacak Hükümet konak
ları arsalarının satmalınması veya kamulaştırılması için 350 000 liraya ve Dışişleri 
Bakanlığınca gösterilen lüzuma binaen yurt dışında yaptırılacak elçilik ve konsolosluk 
binaları için de 1 150 000 liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit olunmuştur. 

736 3867 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler 
3867 sayılı Kanuna göre istimlâk edilmiş olan kömür ocakları sahiplerine verilmiş 
olan ve aşağıda gösterildiği üzere 1953 malî yılı içinde vâdeleri gelecek bordoların itfa 
karşılığıdır. 

ödenecek 
miktar 

24 014,80 
74 419,21 

619 667,31 
327 253,90 
149 680,82 
67 533,27 
42 758,72 
21 640,13 

139 362,56 
65 971,06 

569 116,58 
1 738,08 

12 500,00 
36 649,28 

6 962,03 
250 550,72 
62 186,26 
62 186,26 -
1 688,81 

50 207,12 
2 614,21 

13 381,69 
750,10 

20 000,00 

Kime ödeneceği 

362/113 numaralı ocak hissedarları 
Kireçlik Kömür Madenleri T. A. Ş. 
Kozluk Kömür işleri T. 
Maden Kömür İşleri T. A 

A. Ş 
. Ş . 

35,374/228 numaralı ocak hissedarları 
362/113 
362/112 
226 
226/113 
271/22 
Türfk Kömür 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
Madenleri 

» 
» 
» 
» 
» 

Anonim Şirketi 
239 numaralı ocak hissedarları 
171 
226 
214 
138. 
226 
226 
226 
82 
82 
271/22 
100 
Hissedarlar 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» * 
» » 
» » 
» » 

arasındaki 
gecikme faizi olarak 

ihtilâf 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

! sebebiyle muhtemel 

2 623 032,92 
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Yatırımlar için istanbul Teknik Üniversitesine 
Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine 
Yatırımlar için Ankara Üniversitesine 
Yatırımlar için Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 
Yatırımlar için Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne 

Fâtih külliyesi onarımı için Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
Katma Bütçe ile idare edilmekte olan bu teşekküllerin bütçelerinin yatırımlar kısmında 
yer alan ve kendi gelirleriyle karşılanamamış bulunan bir kısım hizmetleri için veril
mektedir. 
Daha geniş izahat ve yapılacak işlerin müfredatı bu dairelere ait bütçelerde gösterilmiş
tir. 
Yunanistan'da kalmış olan gazi Evranos vakfının istibdalen tesisi için Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne 
Yunanistan'da kalmış olan gazi Evranos vakfının istibdalen tesisi kararlaştırılmış ol
duğundan tesisi için Vakıflar İdaresine ödenmesi icabeden para karşılığıdır. (Büyük 
Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunun 21 . V-. 1946 tarih ve 2704 sayılı kararı icabıdır.) 

• - » • . 

Muhasebat Genel Müdürlüğü için alınacak muhasebe makineleri 
Muhasebat Genel Müdürlüğünün makinalaştırılması mevzuunda bu makineleri yapan 
birçok firmalarla temasa gelinmiş ve incelemeler yapılmıştır. 
Bu incelemelere göre Devlet Muhasebesinin R. R. Povver firmasının sattığı remington ma-
kinalariyle makinalaştırılması her bakımdan faydalı görülmüş olduğundan, Devlet 
Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü vasıtasiyle adı geçen firmadan teklif alınmış bu
lunmaktadır. Bu teklife göre alınacak makinaların bedeli, Gümrük Resmi, , belediye 
hissesi, Rıhtım Resmi, Muamele Vergisi, nakliye ve diğer masraflarının 930 000 lira
ya baliğ olacağı tesbit olunmuştur. 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünce satmalmarak memtekete ithal edilecek 
olan bu makinalardan 200 000 liralık kısmı 1952 malî yılı Bütçesindeki ödenekle bu 
malî yıl içinde ve bakiyesi de 1953 malî yılı bütçesine konulacak ödenekle 1953 malî 
yılı içinde satınalınacağı cihetle 1953 malî yılı Bütçesine 730 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

3827 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıtlar, Maliye Bakanlığı 
, Bakankklararası müşterek mevzuların görüşülmesi maksadiyle teşkil edilen komite 
ve komisyon mesailerinin evvelki senelerle kabili kıyas olmıyacak derecede çoğalmış 
olması dolayısiyle komisyon ve komitelere iştirak edecek memurlarla bilhassa büt
çenin ihzari ve Büyük Millet Meclisinde takibi işlerinde geceli gündüzlü çalışmak 
mecburiyetinde kalan memurların gerekli mahaltere nakillerinde kullanılmak üzere 
bir aded pikap servis arabasa ile evrak tevzi işlerinde kullanılmakta olan ve kaza 
neticesinde parçalanmış bulunan motosikletin yerine yenisi alınacaktır. 

Damga matbaası için satınalmacak makina 
Pul sarfiyatı gün geçtikçe artmaktadır. Bu itibarla pul darbiyatında kullanılmak 
üzere bir aded zımba makinası daha satmalınacaktır. 

4604 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumuna 
4604 sayılı Kanunla Zirai Donatım Kurumunun sermayesi 50 000 000 lira olarak tes
bit edilmiştir. Bu sermayeden şimdiye kadar tediye edilmiş olan 32 252 125,50 Ura-
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hm hangi membalardan sağlanmış olduğu aşağıda müfredatlı bir Şekilde göste
rilmiştir. 

a) Bütçelere ödenek konulmak suretiyle nakden ödenen : 

876 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500 000 
1 500-000 
1 500 000 

1945 yılı 
1946 
3947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bütçesiyle 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

11 376 000 

b) Sermaye hesabına yapılan mahsuplar : 

3 600 000 3780 sayılı Kanun 281, 303 sayılı Koordinasyon kararları gereğince muh
taç çiftçiye ödünç tohumluk temini için verilen sermaye olup Türkiye 
Ziraat Bankasından devrolunan 

565 239,67 398 sayılı Koordinasyon Karariyle İzmir Üzüm ve İncir Tarım Satış 
Kooperatifine tahsis edilen 1 000 000 liradan Tarişten nakden tahsil 
edilen 

5 000 000 3780 sayılı Kanuna istinaden tahsis edilmiş fondan nakden kurum ser
mayesine mahsup edilen 

9 1Ç5 239,67 Toplanı 

c) Devre muallâk sermaye 

4 550 000 259, 275, 341 ve 352 ayılı koordinsyon kararlariyle Devlet Ziraat 
işletmeleri Kurumuna verilen ve 430 sayılı kararla da Donatım Ku
rumuna devredilen 

5 450 000 430 sayılı koordinasyon karariyle teşkil edilen birinci Donatım Kuru
mu bakiye sermayesi * 

1 276 125,50 378 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle patates nrüstahsıllarma veril
mek üzere Tarım Bakanlığı emrine verilen paradan sarf edilmeyip 
4604 sayılı Kanunla birinci Donatım Kurumuna ödenen 

434 760,33 398 sayılı Koordinasyon karariyle îzmir İncir ve Üzüm Satış Koope
ratifine tahsis edifen ve Tarişten nakden tahsil edilen mikardan ba
kiye kalan ve birinci Donatım Kurumuıma teslim alman göztaşlan 
bedeK 

11 710 885,83 

11 376 000,00 Bütçeye ödenek konulmak, suretiyle nakclen ödenen 
9 165 239,67 Sermaye hesabına yapılan mahsuplar 

11 710 885,83 Devre muallak sermaye 

32 252 125,50 Toplam. 
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Bu miktardan Ziraat Bankasının devrettiği sermayenin bilançosuna göre zarar olarak 
tesbit ettiği 42İ7 491,71 lira ile 259, 275, 341, 352 ve 430 sayılı kararlarla sermaye ola
rak devredilen* ve iktisap bedelleri koordinasyon heyetinin* 26 . I I I . 1949 tarihli Pro
tokolü»^ istinaden eksper heyeti karariyle rayiç kıymetlerine intibak ettirilen malla
rın zararını leşijol eden 4 190 855,77 lira ki, ceman 4 618 347,48 liranın tenzili halinde 
geri kalaa ̂ tediye edilmiş sermaye 27 633 778,02 liradır. 
1953 malî yılında da her yıl olduğu gibi Mitçe ile 1 500 000 lira verilmesi kabul edil
miştir. 

3202 sayılı Kanunun .5 nei maddesinin 0 fıkrası gereğince sermaye olarak Ziraat Ban
kasına 
3202 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin (C) fıkrası gereğince 1953 yılı teklif bütçesi 
toplamının % 1/2 si nispetinde konulmuştur. 

3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiyat sermaye olarak Ziraat Bankası
na 
3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
fevkalâde ifhtiyat akçesi olarak ödenmesi lâzım gelen miktardır. 

Sermayesine mahsuben Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne 
4911 sayılı Kanunla Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğüne verilmiş olan 
20 000 000 liralık sermayeden 10 000 000 lirası Millî Korunma fonundan yapılan 
tahsis ile 2 116 929,52 lirası 1926 -1946 yılları tasarrufundan ve 6 750 000 lirası 
1946 - 19.52 yıllan bütçesine konulan ödenekle olmak üzere şimdiye kadar 18 866 920, 
52 lirası verilmiş ve geriye 1 133 071,48 lira kalmıştır. Bu idarenin kanununun emret
tiği vazife ve stokların yapılabilmesi sermayenin tamamlanmasını gerektirdiğinden 
1 133 072 lira da 1953 yılı Bütçesiyle adı geçen idareye verilecektir. 

5016 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gereğince Milletlerarası Para Fonu Müessesesiy
le İmar ve Kalkınma Bankasına 
5016 sayılı Kanunun 2 nei maddesine istinaden Milletlerarası Para Fonu Müessese
siyle Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasına iştirak hissesi karşılığı Hazinece 
avans 'olarak ödenen ve gelecek yıllar bütçesine konulacak ödeneklerle mahsup edil
mesi gereken avansların bugünkü bakiyesi 13 710 960,40 liradır. Bu miktarın 1953 
yılından itibaren beş yılda mahsubunu teminen 1953 yılı Bütçesine 2 742 200 lira 
ödenek konulması icabetmiştir. 

5591 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince sermayesine mahsuben Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumuna (1 800 000 lirası Türk Hava Kurumundan satnıalman 
U§ak ve Motor Fabrikası taksiti karşılığıdır) 
5591 sayılı Kanuunn 6 ncı maddesinin (D) fıkrası gereğince Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumu sermayesinin Maliye Bakanlığı Bütçesine her yıl konulacak öde
neklerle takviyesi ieabetmektedir. Bu kurum 1952 malî yılında Türk Hava Kurumu
na ait Uçak ve Motor fabrikalarını 4 000 000 liraya satmalmıştır. ' Mukavelesi gere
ğince bedelin 1 800 000 liralık kısmının 1953 malî yılı içinde Türk Hava Kurumuna 
ödeyecektir. Halbuki kurumun malî kaynakları ve tediye edilmiş sermayesi iş hac-
mma nazaran çok kifayetsizdir. Bu durum karşısında 5591 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasına dayanılarak sermayesini takviye etmek ve Türk Hava 
Kurumundan satmaldığı Uçak ve Motor fabrikalarının 1953 malî yılı taksiti olan 
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I 800 000 lirayı ödemek üzere adı geçen kuruma sermayesine mahsuben 3 800 000 
lira verilmesi kararlaştırılmıştır. j 

3539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Karayolları Genel MüdÜTİüğüne 
5639 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 2 numaralı . bendi gereğince Dahilî istih
lâk Kanunundaki 1718 sayılı Kanun ile ek ve değişiklikleri ve 3828 sayılı Kanun 
gereğince akar yakıtlardan İstihlâk Vergisi, 3 numaralı bendi gereğince 5336 sayılı 
Kanunla benzin ve benzerlerinden alman Yol Vergisi, 4 numaralı bendi gereğince 
akar yakıtların Gümrük resimlerinden Hazinece cibayet olunarak gelir bütçesine 
irat kaydolunan miktarın karşılığı, aynı kanunun 20 nci maddesi gereğince Kara
yolları Genel Müdürlüğüne verilmek üzere her yıl gelir tahminleri tutarında Ma
liye Bütçesine ödenek konulması icabetmektedir. Yıl sonunda sağlanan gelir, büt
çeye konan ödenekten fazla veya eksik olduğu takdirde bu miktarın ertesi yıl 
ödeneği hesabında nazarı dikkate alınması icabetmektedir. Buna göre yukardaki 
kaynaklardan 1953 yılında 92 885 329 liranın sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 

5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince yardım yapılmaktadır. 

İnşaat ve esaslı onarımlar için Bayındırlık Bütçesine aktarılacak olan 
Halen inşa halinde bulunan hükümet konaklarının ikmalinden sonra hükümet konağı 
bulunmıyan yalnız bir il ile 84 'ilce kalacaktır. 1953 malî yılı Bütçesine konulan ödenekle 
yapılacak işler ve tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

Keşif mahal
lerine göre 
tutarları 

1. 6 aded küçük tip 3 aded orta tip ve 3 aded de büyük tip olmak üze
re 15 aded hükümet konağı 
(Büyük tiplerin beheri 275 bin, orta tiplerin beheri 220 bin, küçük tip
lerin beheri 190 bin liradan) 
2. Ankara'da bir aded vergi dairesi ve bir aded arşiv dairesi binası 
(Beheri 400 bin liradan) 
3. Gazianteb, Çorum ve Denizli hükümet konaklarının ikmali inşaatı 
için 
4. Elçilikler ve konsolosluklar binaları için 
5. Çeşitli esaslı onarımlar için 

4 295 000 

800 000 

3 500 000 
500 000 
321 503,89 

Toplam 9 416 503,89 
Muhtemel ihale tenzilâtı 101 503,89 

v_ 
9 315 000,00 
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îkinci kısım 

Personel giderleri 

Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri 
Emekli, dul ve yetimlerin aylıklarını karşılamak üzere 1952 - 1953 yıllarında maaş 
haklarını kaybetmek suretiyle yapılacak tasarruf göz önünde tutularak 1952 yılı Büt
çesinde olduğu gibi 1953 yılı için de 79 431 200 lira ödenek teklif olunmuştur. 

Vatani hizmet karşılığı aylıklar 
Aylıklar 
5269 numaralı kanunla, Sivas Kongresince seçilen temsil heyeti üyeleriyle Birinci 
Devre Büyük Millet Meclisi üyelerine bağlanan aylıkları alanlardan, emekli, dul ve 
yetim aylığı bulunanların vatani hizmet aylıklarının da 1 . III . 1952 den itibaren 
tam olarak verilmesi bu kanuna ek 5814 numaralı Kanunla kabul edildiğinden, emek
li, dul ve yetim aylıklarının fazlalığı dolayısiyle evvelce vatani hizmet tertibinden 
aylık almıyanların istihkakları da nazara alınmak suretiyle Ağustos 1950 sonuna ka
dar bağlı (Ç) cetveli mucibince bir aylık maaş tutarı 67 923,19 lira ve senelik tutarı 
da 815 078,28 liradan ibaret olup sene nihayetine kadar 5814 numaralı Kanun gere
ğince bağlanacak aylıklar bu miktar haricinde isede, arada hasıl olan farkın, ölüm, 
evlenme ve vazifeye tâyin gibi hallerden doğacak terkin neticesi elde edilecek tasar
rufla karşılanacağı iahmin edildiğinden 1952 yıbnda olduğu gibi 1953 yılı Bütçesi 
için de 800 000 lira ödenek teklif olunmuştu*. 

4992 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammı 
4992 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince vatani hizmet tertibinden aylık alanla
rın çocuklarına ayda 5 lira hesabiyle ödenmesi gereken çocuk zammı olarak 1952 yı
lı Bütçesiyle alman 5 000 lira, sözü geçen sene sarfiyatlarma nazaran fazla olduğu anla
şıldığından 4 000 lirası tenzil edilmek suretiyle 1953 yılı için 1 000 lira ödenek tek-' 
lif olunmuştur. 

Malûllerin mülga 551 sayılı Kanun gereğince tahakkuk etmiş arazi bedelleri 
Askerî Malûllerin Terfihine dair olan 551 sayılı Kanun, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununun 133 ncü maddesiyle 1 . I . 1950 tarihinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmış ise de, sözü geçen Kanunun yürürlükte bulunduğu sırada ikişer yüz lira
lık araziye müstahak oldukları resmî senetlerine işaret edildiği halde bu arazi hakları
nı şimdiye kadar alamıyan 5 ve 6 ncı dereceden 1513 malûl erden, 1953 yılında ve
rilmesi tahmin olunan 200 malûlün arazi bedellerinin mahsubu karşılığı olarak 1952 
yılında olduğu gibi 1953 yılı Bütçesiyle de 40 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 
Ancak bugüne kadar gösterilen araziyi beğenmemelerinden veyahut istedikleri yer
lerde Hazineye ait arazinin mevcut olmaması sebeplerinden dolayı verilememiş olan 
arazi bedellerinin nakden ödenmesi için hazırlanan kanun tasarısı Meclis komisyonla
rında bulunmaktadır. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 
14 ncü maddenin (F) fıkrası gereğince ödenecek '% 1 1er 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nci 
maddeye görfc bağlanacak vazife malûllüğü aylıklariyle 66 ncı maddenin (Ç) fıkra-



sına tevfikan vazifeden mütevellit vefat eden iştirakçilerin dul ve yetimlerine bağ
lanacak aylıkları karşılamak üzere, genel bütçedeki maaş ve ücret tutarlarının 
% 1 inin emekli sandığına ek s'&rmaye olarak ödenmesi için 1952 yılı Bütçesiyle alı
nan 5 140 000 liranın, 1953 yılı Bütçesi için de aynen teklifi derpiş edilmiş i sede l949 
malî yılının Mart ayma alınmasından dolayı Ocak ve Şubat 1950 yılları için Emekli 
Sandığınca ödenmiş olan 750 000 lira 1951, 1952 yıllarında sandığa ödenemediğiıı-
den bu miktarın da ilâvesiyle 1953 yılı Bütçesi için 5 890 000 lira ödenek teklif 
olunmuştur. 

2"',28 ııci. madde gereğince ödenecek yönetim giderlerinden Hazine payı 
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi gereğince yöntetim gider
lerinden Hazine payı olarak sandığa ödenecek para için 19f>2 yılı Bütçesiyle alman 
1 200 001 lira, 1953 yılı içinde aynen teklif olunmuştur. 

3 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak yardımlar 
Harb malûllerinin 'eksilen mevcut organlarının son usullere göre yapılması müm
kün sun'ileriyle tamamlattınlması ve tamir ettirilmesi ve yenilerinin yaptırılması 
yurt dışında yaptırılacak tedavi masrafları karşılığı olmak üzere 1952 yılı Bütçesiyle 
alınan 50 000 lira ödenek 1953 yılı içinde aynen teklif olunmuştur. 

4 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyesi 
Fiilî hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara bir senelik maaşının tutarı 
ikramiye olarak ödenmek üzfere 1952 yılı Bütçesiyle alınan 10 000 000 lira Ödeneğin 
9 999 875 lirası 31 . 8 . 1952 tarihine kadar sandığa ödendiği ve halen sandığa öden
mesi lâzımgelen fatura muhteviyatının 5 000 000 lirayı mütecaviz bulunduğu ve 5434 
sayılı Kanunun 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının tatbiki dolayısiyle ikramiye tedi-
yatının günden güne artmakta bulunduğu ve bu itibarla sene sonuna kadar gelecek 
fatura muhteviyatının da 1 000 000 lirayı bulacağı tahmin edildiği cihetle 1953 yılı 
için 5 000 000 lira fazlasiyle 15 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

5. 42, 56, 64, 81 ve 90 nci maddeler gereğince yapılacak .ödemeler 
Emekli Cumhurbaşkanının emekli aylıklarının, vazifeden mütevellit ve harbde malûl 
kalan ve erlere bağlanacak aylık ve harb zamlariyle subay ve askerî memurlardan 
harbde malûl kalanlara sandıkça verilecek harlı malûllüğü zamlarının ve bunlardan 
ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkların ve Kore şehitlerinin dul eşleriyle 
kız çocuklarından evlenecek olanlara verilecek 2 senelik evlenme ikramiyesi karşılığı 
olarak 1952 yılı Bütçesiyle alman 600 000 lira ödenekten' 31 . VIII . 1952 tarihine ka
dar 372 548,78 lirası sandığa ödenerek 227 451,22 lira bakiye kalmış ve bu duruma 
göre 380 000 liranın kâfi geleceği düşünülerek 220 000 lira noksaniyle 1953 yılı 
Bütçesi için 380 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

6 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 ııci maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
A) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte orduda bulunan muvazzaf ve ge
dikli subaylarla askerî memurlardan, emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü ay
lığı bağlanacak olanlara 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 - 12 
nci meslek derecesinde olanlarla meslekten yetişmiş emniyet müdürlerinden emekli, âdi 
malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanacak olanların fiilî hizmet müddetlerine 
eklenecek müddetlerin geçici 15 nci maddesinin son fıkrası esasına göre aylıkları tutarı
nın % 10 u, 
(1) 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . I . 1946 tarihi ile 5434 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 1 . 1 . 1950 tarihi arasında 1683 sayılı Kanuna tâbi vazifele-
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re geçenlerin, Bina ve Arazi Vergisi memurlarının, Harb Okulu öğrencilerinin ve di
ğer okullar öğrencilerinin fiilî hizmet müddetleri için geçici 1.9 ncü maddeye göre he
saplanarak Hazinece sandığa ödenecek paralar, 
Ç) Geçici 1 ve 2 nci maddelerde yazılı hizmetlerle ilgili vazifede bulunanlardan ay
lıklı geçen hizmet müddetleri 15 yıldan az olduğu halde tazminat almamış olanların 
bu hizmet müddetleri için geçici 19 ucu maddeye göre hesaplanacak paralar, 
D) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Millî Korunma Kanununa göre vazife veril
miş olanların ve 12 nci maddenin II işaretli fıkrasında gösterilenlerin, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten evvel mülga 1683- sayılı Kanuna tâbi vazifelerden nakil 
suretiyle veya istifa ederek ayrıldıktan sonra Millî Korunma Kanununa göre vazife
lere geçmiş olanların fiilî ve itibari hizmet müddetlerine eklenecek müddetler için 
geçici 19 ncu maddedeki esaslar dairesinde hesaplanacak paralar, 
E) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (Harb, esaret, Millî Mücadele ve mıntaka 
zamları gibi) itibari müddet zamları karşılıkları olarak hesaplanacak aylık veya ücret
leri tutarının % 15 i, 
P) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifelerden.istifa ve sair sebeplerle ayrılmış olup 
ta 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte açıkta bulunanlardan 4805 sarılı 
Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanların hizmet müddetleri için ge
çici 19 ncu madde gereğince sandığa ödenecek paralar, 
G-) 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Büyük Millet Meclisi Başkanlığın
da, Başbakan veya Bakanlıkta bulunanlara geçici 60 ve 61. nci madde
ler gereğince Sandıkça bağlanacak emekli aylıklarının karşılıkları olarak, 1952 yılı 
Bütçesine konulan 2 400 000 lira ödenekten 31 . VIII . 1952 tarihine kadar 2 399 968,95 
lirası verile emrine bağlanmak suretiyle Sandığa ödenmiş ve halen elde Sandığa te
diyesi gerekli faura muhteviyatı 924 912,05 liradan ibaret bulunmuş ve sene sonuna 
kadar da bu miktarı aşacağı tahmin edilmiş bulunduğundan 1952 yılı ödeneğine naza
ran 1953 yılı Bütçesi için 600 000 lira fazlasiyle 3 000 000 lira ödenek teklif olun
muştur. 

Beşinci kısım 

T - îç borçlar 

A) Konsolide borçlar 

2094 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (ikramiyeli % 5 faizli 1933 istikrazı) tahvilleri 
istikrazın aslı 12 milyon liradır. Tahviller % 5 faizli ' v e \% 2 ikramiyeli 
olup her biri 4 milyon liralık A, B, C serilerinden ibaret olmak üzere üç tertipte ihraç 
edilmiştir, istikrazın 1953 Malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 1 044 000 liradan 
ibarettir. 16 . IV . 1953 tarihinde vâdesi gelecek son taksite ait faiz ve resülmal için 
ödenecek miktar itfa plânına göre hesap edilmiş olup genel masraflarla birlikte 
20 500 lira noksaniyle ödenek teklif edilmiştir. 
Faiz ve ikramiye 59 418 
ttfa 1 044* 000 \ 
Genel giderler 4 082 

1 107 500 Taplam 
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2463 ve 2614 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan (% 7 gelirli Sivas Erzurum Demiryo
lu 1934 istikrazı) tahvilleri 
Hâsılı Sivas - Erzurum demiryolu inşasına tahsis edilmiş olan bu istikrazın aslı 30 mil
yon, Uradır. Tahviller % 7 faizli olup 7 tertipte ihraç edilmiştir, istikrazın 1953 malî 
yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 12 050 440 liradan ibarettir. Faiz ve itfa. miktarla
rı itfa plânına göre hesap edilmiş olup genel giderler 4 500 lira noksanjyle kifayet edece
ği anlaşıldığından o miktar ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz 843 552 
20 İtfa 1 988 240 
30 Gene] giderler 12 208 

2 844 000 Toplanı 

3322 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (Ikramiyeli ve % 5 faizli. 1938 istikrazı) tah
villeri 
1918 dâhili istikraz tahvilleriyle değiştirilen ikramiyeli ve c/c 5 faizli 1938 istikrazı
nın itibari kıymeti 8 279 740 liradır. Tahviller bir tertipte ihraç edilmiştir. 1953 malî 
yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 3 712 940 liradır. Faiz,-ikramiye ve itfa miktarla
rı itfa plânına göre hesap edilmiştir 

10 Faiz ve ikramiye 254 924 
20 itfa 520 800 
30 Genel giderler 5 476 

781 200 Toplam 

4057 ve 4625 sayılı kanunlar gereğince çıkan lan (1941 Demiryolu istikrazı) tahvilleri 
Hâsılı Diyarbakır Elâzığ istasyonlarından Irak ve tran hudutlarına kadar uzatılacak 
demiryollarının inşasına sarf'edilmek üzere 4057 ve 4625 sayılı kanunlarla 85 milyon 
liraya kadar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil senevi c/c 7 faizli 30 mil
yon liralık 1 - 3 ncü tertip, ikramiyeli ve % 5 faizli 20 milyon liralık 4 - 5 nci tertip 
ve senevi % 6 faizli 10 milyon liralık 6 nci tertip tahviller ihraç edilmiştir. Ceman 60 
milyon liraya baliğ olan bu istikrazın 1953 malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 
43 089 680 liradan ibarettir. Faiz ikramiye ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap 
edilmiş olup genel giderlerle birlikte 2 700 lira faz! asiyle kifayet edeceği anlaşıldığın
dan o miktar ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz ve ikramiye 2 919 880 
20 itfa 2.665 060 
30 Genel giderler 25 760 

5 610 700 Toplam 

4275 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (Millî Müdafaa istikrazı) tahvilleri 
4275 sayılı Kanunla Millî Müdafaa istikrazı adiyle 150 milyon liraya kadar tahvil 
çıkarmaya yetki verilmiştir. Buna mukabil ikramiyeli ve % 5 faizli 12 milyon liralık 1 
nci tertip, senevi %7 faizli 123 milyon liralık 1 - 4 ncü tertip tahviller ihraç edilmiş
tir. Ceman 135 milyon liraya baliğ olan bu istikrazın 1953 Malî yılı iptidasmdaki re-
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sülmal bakiyesi 98 594 540 liradan ibarettir. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa 
plânına göre hesap edilmiş olup genel giderlerin geçen seneye nazaran 5 900 Ura faz-
lasiyle kifayet edeceği anlaşıldığından o miktar ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz ve ikramiye 6 919 462 
20 îtfa 5 820 460 
30 Genel Giderler 28 478 

12 768 400 Toplam 

4938 sayılı Kanun gereğince "çıkarıl an (Kalkınma istikrazı) tahvilleri 
4938 sayılı Kanunla hâsılı ekonomi kalkınmasına sarf edilmek üzere 150 milyon :liraya 
kadar istikraz akdine yetki verilmiştir.1946 - 1947 yılları bütçelerinde bütçe açıkların
dan 130 milyon lirasının bu istikraz hasılı ile karşılanacağı kaydedilmiştir. Bu yetki
ye karşılık 1946 yılında senevi % 6 faizli 50 milyon liralık 1 nci tertip ve 1947 yılın
da da 80 milyon liralık 2 ve 3 ncü tertip tahviller ihraç edilmiştir. Ceman 130 milyon 
liraya baliğ olan bu istikrazın 1953 Malî yılı iptidasmdaki resülmal bakiyesi 
107 713 100 liradan ibarettir. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap edilmiş 
olup genel giderlerin geçen seneye nazaran 5 600 lira fazlasiyle kifayet edeceği îanla-
şıldığmdan o miktar ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz 6 391 027 
20 İtfa 4 857 200 
30 Genel giderler 26 573 

11 274 800 Toplam 

5072 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (% 6 faizli 1947 Hazine) tahvilleri 
Bankalar, şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde almış oldukları Hazine 
bonolarının değiştirilmesine tahsis edilmek üzere 5072 sayıb Kanunla 250 milyon li
raya kadar tahvil ihracına yetki verilmiştir. Bu hükme dayanılarak :% 6 faizli 
228 054 400 liralık tahvil ihraç edilmiştir. Bu istikrazın 1953 malî yılı iptidasmdaki 
resülmal bakiyesi 193 381 400 liradan ibarettir. İstikrazın faiz ve itfa miktarları itfa 
plânına göre hesap edilmiş olup genel giderlerin geçen seneye nararan 9 700 lira 
fazlasiyle kifayet edeceği anlaşıldığından o miktar ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz 11 480 956 
20 itfa 8 251 400 
30 Genel giderler 29 144 

19 761 500 Toplanı 

5185 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (%6 faizli 1948 istikrazı) tahvilleri 
1948 yılı Bütçe açığını karşılamak üzere 5185 sayılı Kanunla 125 milyon liraya ka
dar istikraz akdine yetki verilmiştir. Buna mukabil % 6 faizli 65 milyon liralık 1 nci 
35 milyon liralık 2 nci 19 984 400 liralık 3 ncü tertip olmak üzene 119 989 400 lira-
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lık tahvil çıkarılmıştır. İstikrazın 1953 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 
106 967 300 liradır. Faiz ve itfa miktarları itfa plânına göre hesap edilmiş olup öde
neğin geçen seneye nazaran 500 lira noksaniyle kifayet edeceği anlaşılmakla o mik
tar ödenek teklif edilmiştir. 
Faiz 6 323 978 
İtfa 4 052 000 
Genel giderler 19 522 

10 395 500 Toplam 

4753 ve 5618 sayılı kanunlar gereğince çıkarılan (Toprak tahvilleri) 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 45 nei maddesi gereğince üç tertip
te 973 600 liralık % 4 faizli 1947 - 1949 Toprak tahvilleri ihraç, .edilmiş ve bunlardan 
40 910 liralık kısmı itfa edilmiştir. Mezkûr kanunla çıkarılan toprak tahvillerinin 
faiz nispeti ve evsafı ile beraber istimlâkin matrahı 5618 sayılı Kanunla değiştiril
miştir. Bu kamına nazaran 1947 - 1948 kamulaştırmaları için 1 338 400 liralık kıy
met farkı mukabili tahvil verileceği gibi 1950 - 1951 yılları için 819 900 ve 1952 yılı 
zarfında yapılan ve yapılacak olan istimlâkler için de tahminen 1 milyon liralık tah
vil çıkarılacaktır. Mecmuu 4 086 990 liraya baliğ olan bu miktar için mürettebat kar
şılığı olarak 356 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Faiz 235 220 
İtfa 114 160 • . . 
Genel giderler 6 620 

356 000 Toplam 

5382 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (1949 istikrazı) tahvilleri 
1949 yılı Bütçe açığının kapatılması için 5382 sayılı Kanunla 120 milyon liralık iç is
tikraz akdine yetki verilmiş olup bu yetkiye karşılık Ağustos 1949 ayı zarfında 
ikramiyeli ve % 4,5 faizli 5 milyon ve % 6 faizli 15 milyon ve % 6 faizli 
100 milyon liralık l l . n c i tertip tahvil ihraç edilmiştir. Ceman 120 milyon liraya ba
liğ olan bu istikrazın 1953 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 109 549 000 lira
dır. Faiz, ikramiye ve itfa miktarları itfa taplosuna göre hesap edilmiş olup ödeneğin 
geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle kifayet edeceği anlaşıldığından o miktar öde
nek teklif edilmiştir. 
Faiz ve ikramiye 6 450 250 
İtfa 3 907 600 
Genel giderler 19 6-5)0 

10 467 500 Toplam 

5864 sayılı Kanun gereğince çıkarılan (% 5 faizli 1951 istikrazı) tahvilleri 
Hâsılı 1951 yatırım Bütçesine tahsis edilmiş olan bu istikraz 60 milyon liradır. Çıka
rılan tahviller % 5 faizlidir. 1953 malî yılı iptidasındaki resülmal bakiyesi 58 190 000 
liradan ibarettir. Faiz ve itfa miktarları itfa tablosuna göre hesap edilmiş olup öde-
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neğin geçen yıla nazaran 313 600 lira noksaniyle kifayet edeceği anlaşıldığından o 
miktar ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz 2 904 775 
20 îtfa 1910 000 
30 Genel-• giderler 8 625 

4 823 400 Toplam 
r z g Ş I . ' l ı 

. . . sayılı Kanun gereğince çıkarılan (% 5 faizli 1952 istikrazı) tahvilleri 
1952 yatırım Bütçesinin kapatılması için lOO.milyon liralık % 5 faizli iç istikraz tahvi
li ihracı derpiş edilmiş ve bunun için muktazi ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz 5 000 000 
20 îtfa 3 024 259 
30 C4enel giderler 24 741 

8 049 000 Toplam 

B) Dalgalı borçlar 

817 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 nakden ödenmektedir. Ödene
ğin geçen seneye nazaran 15 000 lira fazlasiyle kifayet edeceği aaLaşıkbğından 25 000 
lira olarak teklif «dikmiştir. 

818 4649 sayılı Kanun gereğince Su İşleri kredisi için yapılacak ödemeler 
Büyük.su işleri içi 4649 sayılı Kanunla sarfına mezuniyet verilen 81 milyon lirayı 
temjnen açtırılan kredinin faiz ve itfa tutarlarının Devlet Bjorçlnn Bütçesine konula
cak tahsisattan ödeneceği mezkûr kanunun verdiği yetki cnmlesindendir. 1953 yılın
da kredinin faiz ve itfası için 910 300 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz 799 300 
20 îtfa 1000 000 

1 799 300 Toplam 
rn,jru ; "B=g 

819 ,4604 sayılı Kanunun geçici 1 nei maddesi gereğince Zirai Donatım Kurumu sermaye 
kredisi için yapılacak ödemeler 
4604 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi Millî, Korunma sermayesinden ayrılarak Zirai 
Donatım Kurumuna verilen 14 600 000 liralık sermayenin her sejıe Devlet Borçları 
Bütçesine konulacak ödenekle kapatılasmı âmir bulunmaktadır. Halen 11 476 000 li
ralık bakiye arzeden kredi için 119 447 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

10 Faiz 236 947 
20 itfa 250 000 

486 947 Toplam 
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4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 
sermaye kredisi için yapılacak ödemeler 
4911 sayılı Kanunun geçici maddesi Millî Korunma sermayesinden indirilecek 10 mil
yon liranın her sene 1 milyon liradan aşağı olmamak üzere Devlet Borçlan Bütçesine 
konulacak ödenekle kapatılmasını âmirdir. Halen 5 889 000 liradan ibaret resülmal ba
kiyesi için 16 364 lira noksaniyle 1 051 836 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Faiz 51 836 
îtf a 1 000 000 

1 051 836 Toplam 

Hükme bağlı borçlar * 
Bu bölümden yapılacak ödemeler için kati miktarın tâyinine imkân görülmemektedir. 
Evvelki yıllar sarfiyatına göre 1953 yılı için 2 000 000 liralık ödeneğin kifayet edece
ği tahmin edilmekle o miktar ödenek teklif edilmiştir. 

3892 sayılı Kanunla temin olunan ceza evleri kredisinin faizi 
Ceza evleri için 3892 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak temin olunan kredi
nin resülmalinin itfası Adalet Bakanlığı Bütçesinden yapılmaktadır. 1953 malî yılı ip
tidasında ödenmiyen resülmal bakiyesi olan 250 000 liranın Ağustos ayı içerisinde ta
mamen ödeneceğinden buna göre hesap edilen faiz için 8 750 liralık ödenek konulmuş
tur. 

5358, 5480, 5582 sayılı kanunlar gereğince T. C. Merkez Bankasına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
5358 ve 5480 sayılı kanunlarla tasdik edilen Avrupa memleketleri arasında ödeme ve 
takas anlaşmaları gereğince Türkiye'nin diğer memleketlere tanıdığı traj haklarının fi
nansmanı 5256 sayılı Kanunla onanan sözleşmeye istinaden Hazine namına T. O. Merkez 
Bankasınca yapılmıştır. Bu finansmanlardan mütevellit Hazine borcunun 5582 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi mucibince mütaakıp yıl bütçelerine konulacak ödeneklerle tedi
yesi gerektiğinden bu yıl için geçen yıla nazaran 1 milyon, lira noksaniyle 10 milyon 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

5433 sayılı Kanun gereğince Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisi için yapılacak 
ödemeler 

Devlet Üretme çiftliklerinin sermaye kredisi için Millî Korunma sermayesinden 9 844 567 
liranın ayrılması ve bu paranın Devlet Borçları Bütçesine konulacak ödenekle itfası 
5433 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin B fıkrası ahkâmından bulunmaktadır. 
9 594 567,01 liradan ibaret bulunan resülmal bakiyesi için 99 000 lira fazlasiyle 
448 000 liralık ödenek teMif edilmiştir. 
Faiz 198 000 
ttfa 250 000 

448 000 Toplam 

2434 sayılı Kanun gereğince Birleşik Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti Hükümetinden te
min olunan kredi taJksiti 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri îttihadı Hükümetiyle 1 . I . 1934 tarihinde akit ve 
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17 . V . 1934 tarihli ve 2434 sayılı Kanunla musaddak Anlaşma ile temin olunan 8 
milyon altın dolarlık kredinin bu sene içinde ödenecek 37 ve 38 nci taksitleri kar
şılığı olarak 1 653 105 lira ödenelk teklif edilmiştir. Kredi faizsiz olduğu için bu pa
ra resühnal karşılığıdır. 1953 malî yılı iptidasındaiki resülmal balkıyeşi 1 060 603,90 
altın dolardan ibarettir. Kredinin son taksiti 30 . VI . 1959 tarihinde ödenecektir. 

3525, 3738, 4171, 4882, 5359, 5582, 5676, 5852 ve 5977 sayılı kanunlar gereğince temin 
olunan kredi istikrazları 
(10 milyon Sterlinlik İngiliz kredisi) 
İngiltere Hükümetiyle 27 . V . 1938 tarihinde akit ve 28.VI.1938 tarihli 3525 sayılı Ka
nunla musaddak Anlaşma ile temin olunan 10 milyon Sterlinlik ticari kredinin bu 
yıl içinde ödenecek 29 ve 30 ncu taksitlerinden umumi muvazeneye dâhil daireler 
tarafından kullanılan (-£ 25,656) kısmının karşılığı olarak 2 499 639 lira ödenek tek
lif edilmiştir. Kredinin istimali devam etmekte olup 1953 malî yılı iptidasında itfa 
edilecek bakiye 4 027 000 Sterlindir. Bu kredinin son taksiti 3 1 . X I I . 1956 tarihinde 
ödenecekti?. 

11 19 milyon Sterlinlik İngiliz kredisi faizi 470 130 
12 » » » » itfası 2 029 390 
13 » » » » G. giderleri 119 

2 499 639 Toplam 

(15 milyon Sterlinlik İngiliz ve Fransıa istikra/ı) 
19 . I . 1942 tarihli ve 4171 sayılı Kanunla musaddak 8.1.1940 tarihli Anlaşma 
gereğince İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin olunan % 3 faizli 15 milyon 
Sterlinlik altın istikrazının 1953 yılında ödenecek 27 ve 28 nci taksitleri karşılığı ola
rak itfa plânına göre 7 862 055 lira ödenek teklif edilmiştir. 1953 malî yılı iptidasm-
daki resülmal bakiyesi 6 289 334 3/9 Sterlindir. Son taksit 31 . XII . 1959 tarihinde 
ödenecekti*. 

21 15 milyon Sterlinlik İngiliz ve Fransız istikrazı faizi 1 431 381 
22 » » » » » itfası 6 430 674 

7 862 055 Toplam 

(2 milyon Sterlinlik İngiliz istikrazı) 
19 . 1 . 1942 tarihli 4171 sayılı Kanunla mıiaaddak 8 . 1 . 1940 tarihli Anlaşma ge
reğince İngiltere Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 2 milyon Sterlinlik Kliring 
deblokaj istikrazının 1953 yılında öden'ecek 27 ve 28 nci taksitleri karşılığı olarak 
İtfa plânına göre 1 048 275 lira ödenek teklif edilmiştir. 1953 malî yılı iptidasındaki 
resülmal bakiyesi 838 757, 17/9 Sterlindir. Son taksit 31 . 12 . 1959 tarihinde ödene-
çektir. 

31 2 milyon Sterlinlik İngiliz istikrazı faizi 190 851 
32 2 » » » » itası 857 424 

1 048 275 Toplam 
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(264 750 000 Fransız Franklık'Fransız istikrazı) 
19 . 1 . 1942 tarihli 4171 sayılı Kanunla musaddak 8 .1 .1940 tarihli Anlaşma gere
ğince Fransa Hükümetinden temin olunan % 3 faizli 264 750 000 Franklık Kliring 
deblokaj istikrazının 1953 yılında ödenecek 27 ve 28 nci taksitleri karşılığı olarak 
itfa plânına göre 141 598 lira ödenek teklif edilmiştir. 1953 malî yılı iptidasındaki 
resülmal bakiyesi 111 006 734 Franktır. Son taksit 31 . 12 . 1959 tarihinde ödene
cektir. 

41 264 750 000 Fransız Franklık Fransız istikrazı faizi 25 780 
42 264 750 000 » » v - » itfası 115 818 

141 598 Toplam 

(10 milyon Dolarlık Amerikan malzeme kredisi) 
8 . V . 1946 tarihli 4882 sayılı Kanunla musaddak 27 . II . 1946 tarihli Anlaşma ge
reğince % 2, 3/8 faizli 10 milyon dolarlık kredinin 1953 malî yılı zarfında ödenme
si iktiza eden 8 nci taksitinden Umumi Muvazeneye dâhil daireler tarafından kulla
nılan kısmının karşılığı olarak itfa plânına göre 904 857 lira Ödenek teklif edilmiş
tir. .1953 malî yılı iptidasındaki kredinin istimal edilip ödenmesi îktiza eden borç ba
kiyesi 1 852 170 dolardır. Son taksit 1 . I . 1958 tarihinde ödenecektir. 

51 10 milyon dolarlık Amerikan kredisi faizi 61 385 
52 » > » » » itfası 843 472 

904 857 Toplam 

(12,5 milyon dolarlık Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası limanlar kredisi) 
14 VII . 1950 tarihli 5676 sayılı Kanunla musaddak 7 . VII . 1950 tarihli Anlaşma 
gereğince Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasından teinin edilen % 4, 1/4 faizli 
12 500 000 dolarlık limanları geliştirme ve inşa kredisinin 1953 yılında ödenmesi 
iktiza eden 4 ve 5 nci taksitleri karşılığı olarak 907 602 lira ödenek teklif edilmiş
tir. Resul m al itfasına 1 . IV . 1956 talihinde başlanacak ve son taksit 1 . X . 1975 
tarihinde ödenecektir. Kredi halen istimal edilmektedir. 

61 12,5 milyon dolarlık Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası 
kredisinin faiz ve giderleri 907 600 

62 12,5 milyon dolarlık Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankası 
kredisinin itfası 1 

63 1*2,5 milyon dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası 
kredisinin genel giderleri 1 

907 602 Toplam 
=i= 

71 38 milyon dolarlık Marshall kredisi fa i. 
24 . XTI . 1948 ve 25 . I I I . 1949 tarihli 5282 ve 5359 sayılı kanunlarla musaddak 
2 . XI . 1948 ve 4 . I I I . 1949 tarihli Anlaşmalar gereğince Amerika Birleşik Dev
letleri ajanı sı fa tiyi e hareket eden ~Kxport - tmport Banktan Avrupa kalkınma prog
ramı çerçevesi dcâhilinde (1948 - 1949 devresine ait) temin edilen % 2,5 faizli 38 mil
yon dolarlık kredinin bu yıl içirişinde ödenmesi iktiza eden 2 ve 3 ncü faiz taksitleri 
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karşılığı olarak 2 683 940 lira ödenek teklif edilmiştir. Resülmal itfasına 30 . VI . 1956 
tarikinde başlanacak ve 31 . XII . 1983 tarihinde son verilecektir. 

81 36 milyon dolarlık Marshall kredisi faizi 
12 . XII . 1951 tarihli 5852 sayılı Kanunla musaddak 27 . X . 1950 tarihli Anlaşma gere
ğince Amerika Birleşik Devletleri ajanı sıfatiyle hareket eden Export - împort Bank
tan Avrupa Kalkınma programı çerçevesi dâhilinde (1949 - 1950 devresine ait) temin 
olunan % 2,5 faizli 36 milyon dolarlık kredinin bu yıl içerisinde ödenmesi iktiza eden 
2 ve 3 ncü faiz taksitleri karşılığı olarak 2 542 680 lira ödenek teklif edilmiştir. Resül-
mal itfasına 30 . VI . 1956 tarihinde başlanacak ve 31 . XII . 1983 te son verilecektir. 

91 25 200 000 dolarlık Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası kredisinin faiz ve gider
leri 
20.VX. 1952 tarihli 5977 sayılı Kanunla musaddak 18.VI. 1952 tarihli Anlaşma ge
reğince Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından temin edilen % 4, 3/4 faizli 
25 200 000 dolarlık Beyhan Barajı kredisinin 1953 yılında ödenmesi iktiza eden faiz 
taksitleri karşılığı olarak 1 290 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Besülmal itfasına 
1. IV. 1957 tarihinde başlanacak ve son taksit 1 . IV . 1977 tarihinde ödenecektir. 
Kredi istimal edilmektedir. 

828 5824 sayılı Kanun ile 1951 Malî yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi gereğince sağ
lanan Alacaklı Başlangıç meblâğı (Pozisyon inisiyal) faizi. 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan bir Avrupa Tediye Birliği kurulması hakkındaki 
Anlaşmanın 10 ncu maddesi mucibince tediye muvazenemizdeki açıklarımızı karşıla
mak üzere Avrupa Tediye Birliği tarafından ikraz yoliyle memleketimize tanınan ve 
mukabili Türk liraları 1951 Bütçe Kanunu gereğince irat kaydedilen 25 milyon do
larlık pozisiyon inisiyal kredisinin bu yıl içerisinde ödenecek faizleri karşılığı olarak 
1 785 002 lira teklif edilmiştir. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Bölüm 201'- Madde 11 - 12 — Merkez ve iller memurları aylığı 

1952 yuh 1953 yılı 
ödeneği teklifi . . Fazlası 

Li'ra Lira Lira 

1761000 1761000 . — 

119 699 100 138 339 600 18 640 500 

1214'60 500 140100 600 18 640 500 

Lira 
305 800 5974 sayılı Kanunla ilkokul öğretmenleri kadrosunda yapılan değişiklik dolayısiyle 

husule gelen fark. (1952 yılı için) 
805 800 5974 sayılı Kanunla ilkokul öğretmennleri kadrosunda yapılan değişiklik dolayısiyle 

husule gelen fark. (1953 yılı için) 
817 500 5479 sayılı Kanuna göre 1952 yılında ücretten aylığa geçmiş olan ve fakat 1952 yılı 

Bütçesine 5 aylık olarak ödenekleri konulmuş bulunan 20 lira aylıklı 2300 köy enstitü
sü mezunu öğretmenin 7 aylık maaşları için: 175 X 2 300 = 402 500 X 7 = 2 817 500 

321 000 2919 ve 4598 sayılı kanular icâbı olarak verilmesi gereken aylık farklar için: (15 . 
VII . 1952 tarihine kadarki ihtiyaç için tesbit edilen miktar 17 481 900 liradır, bütçe
de 16 160 900 lirası mevcut olduğuna göre aradaki fark 1 321 000 liradır.) 

500 400 5980 sayılı Kanunla kabul edilen İmam - Hatip okuları öğretmen ve memurlarına 
ait kadroların istilzam ettiği bir yılılk alıkları için: 

520 800 Meslekî ve teknik öğretim : Yeniden açılacak kurslara öğretmen tâyin edebilmek ve 
mevcut okulların noksan bulunan öğretmen ve memur kadrolarını tamamlamak mak-
sadiyle L. cetvelinden serbest bırakılması istenilen kadrolar karşılığı. 

21 900 Yüksek öğretim : Ankara Devlet Konservatuvarmdaki öğretmenlerin terfi imkân
ları kapanmış olduğundan bunların mağduriyetine meydan verilmemek üzere, L. cet
velinden serbest bırakılması istenilen 4 öğretmenin kadroları karşılığı için: 

141 800 Orta öğretim : Okulların öğretmen ve memur kadrolarım tamamlamak ve 1952 - 1953 
ders yılında açılacak okullara öğretmen verebilmek üzere L. cetvelinden serbest bıra
kılması gereken kadrolar karşılığı : 

49 500 Kütüphaneler : Kütüphaneledimiz kalkınma devresindedir. Mevcut kadrolar iş hac-
mma göre kâfi gelmemektedir. Bundan başka, yeniden Çocuk Kütüphaneleri açılmak-
ta ve birçok hüküphanelerimizde halka kitap iare servisleri kurulmaktadır. Gerek 
bunların ve gerekse müdür ve memur bulunmıyan bâzı kütüphanelerimizle mikrofilm 
ve fotokopi servislerine memur verilebilmesi ve yüksek tahsil görmüş olup da aşağı 
kadrolarda çalıştırılan memurların müktesep haklarının sağlanabilmesi için L. cet
velinden serbest bırakılması istenilen kadrolar karşlığı : 

156 000 tik öğretim : Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun olacakları kadro içine alabilmek 
ve terfiini bekliyen ilköğretim müfettişlerinin terfilerini sağlıyabilmek ve 5442 sayılı 
İller Kanunu gereğince büyük ölçüde işleri artmış bulunan Millî Eğitim müdürlük
leri kadrolarının bir parça olsun takviyesi cihetine gidilebilmek üzere L. cetvelinden 
serbest bırakılması istenilen kadrolar karşılığı: 

640 500 Toplam 
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Bölüm 201 - Madde 22. — tiler memurları açık aylığı 

1952 yıdı 1953 yılı 
ödeneği. tddifi Fazlası 

Li'ra Lira Lira 

23 727 52 445 28 718 

Kadrosunun lağvından dolayı açıkta kalan 43 kişi ile Bakanlık emrine alman 3? kişinin açık 
aylıkları bütçeye konulan ödenekle karşılanâmamakta ve bu yüzden her yıl aktarma suretiyle bu 
maddeye ödenek temin edilmektedir. 1953 yılında buna mahal kalmamak üzere 28 718 liranın ek
lenmesi lüzumlu görülmektedir. 

Bölüm 202 - Madde 22. — İller hizmetlileri ücreti 

1952 yıdı 1953 yıdı 
Ödeneği teklifi Fazlası 

Lvra Lira Lina 

5 448 060 5 823 420 375 360 

Meslekî ve teknik okulları ile lise ve ortaokullar, eski eserler ve müzeler, kütüphaneler, 5980 
sayılı Kanunla kabul edilen îmam - Hatip Okulları ve yetiştirme yurtlarının daha esaslı ve verim
li olmalarını temin için D cetveline bâzı kadroların ilâvesine lüzum görülmüş olduğundan bu mad
deye 375 360 liranın eklenmesi teklif edilmiştir. Buna ait müfredat aşağıdadır. 

Lira 

123 000 Meslekî Teknik öğretim -. Teknik öğretim okullarının birçoğunda doktor yoktur. 
Bu yüzden öğrencilerin sağlık durumları murakabe ve kontrol edilememekte olduğun
dan bu ihtiyacı karşılamak üzere doktorluk kadrosunun ve .aynı okullara tahsil durum
ları müsait olmaması yüzünden maaşla tâyinine imkân olmıyan ustalardan, meslekinde 
çok mahir ve her hususta kendisinden istifade edilen ve istihdamları zaruri görülen 
bu gibi elemanlara ait kadroların D. cetveline eklenmesi lüzumlu görülmüştür. 

15 000 Orta öğretim : Lise ve ortaokullarımızın bâzılarında odacı kadroları yoktur. Bu okul
ların çok lüzumlu olan bu hizmetlilerine ait kadroların D. cetveline eklenmesi gerekli 
görülmüştür. 

38 400 Müzeler : Âbidelerimizin restorasyonu ve restorasyon kadar da bakım ve muhafazası 
için mimarlarla onarım ustasına ve Bakanlığımıza bağlı ören yeri, anıt ve türbelerin 
birçoğu bekçisiz olduğundan Turistik Merkez Aspendos, Side, Perge gibi antik ve ünlü 
beldelerin bakım ve muhafazası için birer bekçi kadrosuna ihtiyaç vardır. 

23 100 tik öğretim : 5387 sayılı Kanunla kurulmuş olan korunmaya muhtaç çocuklar yetiş
tirme yartları için D. cetvelinde tek bir hizmeüi kad'-vu j oktur. Bu yüzden tam kadro 
ile faaliyette bulunamıyan yetiştirme yurtlarının birçok işleri aksak ve düzensiz gitmek
tedir. Bu bakımdan gerek şimdiye kadar açılmış olan ve gerekse 1953 yılında açılması 
düşünülen yetiştirme yurtları için D. cetveline eklenmesi gerekli kadrolar karşılığıdır. 

35 700 5980 sayılı Kanunla kabul edilen İmam - Hatip okullarının sağlık işlerini murakabe 
ve kontrol etmek üzere doktorluk kadrosu ile okulların temizlik işlerini görmek üzere 
hademe kadrosuna ihtiyaç vardır. Bu maksatla D. cetveline eklenecek kadroların kar
şılığı olarak 35 700 liranın ilâvesi lüzumludur. 

15 000 Kütüpaneler: Bugün 12 kütüpanemizde müstahdem yoktur. Eski halkevlerinin bir kısmı 
kütüpane olmak üzere Bakanlığımız emriııp verilmiştir. Hademe kadroları olan bir-
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çok . kütüpaneterimizde bu kadrolar ihtiyaca kâfi gelmemektedir. İstanbul ve Anka
ra'da tesis edilmiş olan cilt atelyelerinde ve matbu eserler ciltleyen elemanların artı
rılması maddi ve mânevi büyük kıymetler taşıyan yazma eserlerimizin zamanla yıpran
mış ve bozulmuş ciltlerinin restorasyonunun veya bu kitaplara tarihî devirlerine uygun 
yeni ciltlerin yaptırılması zarureti ile cilt atelyelerimizde mütehassıs ciltciler kullanılma
sı ve hademesi bulunmıyan mikrofilm atelyesine iki hizmetli kadrosu verilmesi lâzım-
geldiğinden hizmetliler kadrosu asgari ihtiyaçlar nispetinde artırılmıştır. 

7 800 Güzel Sanatlar Akademisi için D. cetveline eklenmesi gereken kadrolar karşılığı. 
117 360 İntibak ve müktesep haklar karşılığı için. 

375 360 

Bölüm 202 - Madde 20 — Köy öğretmenleri ücreti 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira-

9 208 500 8 116 500 1 092 000 

1953 yılında 5479 sayılı Kanunla 1700 köy öğretmeni ücretten maaşa geçeceğinden 1952 yılı Büt
çe Kanununda mevcut 105 liralık kadro sayısından bu miktar düşülerek 1953 yılı Bütçesine bağlı K. 
cetveline 7400 kadro ve bunların bir yıllık ödenek miktarı hesap edilerek konulmuştur. 

5100X105X12=6 426 000 
2300 X105 X 7=1 690 500 

8 116 500 

Bölüm 202 - Madde 30. — Eğitmenler ücreti 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

2 394 220 2 260 600 133 620 

1952 yılında başarısızhklan yüzünden 891 eğitmen tasfiye edildiğinden eğitmen sayısı 4.000 e 
düşmüştür. 

1952 - 1953 ders yılı sonunda köy enstitüleri 6 yıla çıkarıldığı için mezun vermiyeceğinden bu 
yıl eğitmen tasfiyesine gidilmemiştir. 

2125 X 41 X 12 = 1 045 500 
1125 X 50 X 12 = 675 000 
750 X 60 X 1 2 = 540 000 

2 260 500 



ölüm 203 - Madde 12 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 
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— tiler geçici 

1953 yth 
tefclifi 
Lira 

hizmetliler ücreti 

Fazlası 
Lira 

268 060 598 060 330 000 

1952 yılında bu bölüm ve maddede 40 aded gezici köy kadınları kursu öğretmenlerinin 200 lira
dan bir yıllık ücretleri için 96 000 lira vardır. 

1953 yılında açılacak çeşitli teknik kursların öğretmenliklerini yapacaklar için 200 lira ücretli 
223 aded kadroya ihtiyaç vardır.. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman, öğretmen 

1952 yıdı 
ödeneği 

Li*ra 

ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

662 052 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

833 208 

Fazken 
Lira 

171 156 

Sözleşmeleri gereğince hâlen istihdam edilen yabancı uzman öğretmen ve yardımcıları için 1952 
yılı içinde Bakanlar Kurulundan alınan karara kadrolardan 6, 7, 8 aylık alınmış bulunanların üc
retlerinin yıla çıkarılmasından ve Zonguldak Maden Teknik Okulu ile motor, traktör ve ziraat 
aletleri tamir işleri ile diğer meslek okullarında çeşitli işlerde çalıştınlmalanna lüzum ve zaruret 
görülen yabancı uzmanlar ile Galatasaray Lisesi'nin yabancı lisan öğretmeni kadrosunun takviyesi 
için bu bölüme 171 156 liranın ilâvesine lüzum vardır. 

Bölüm 206 - Madde 

1952 yılı 
ödeneği 

Lfo*a 

12 tiler memurla 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

n çocuk 

Fazlası 
Lira 

zammı 

4 409 922 4 909 922 500 000 

Yıllardan beri yapılan sarfiyata göre bu maddeye konulan ödenek yetmemekte ve yıl içinde ak
tarma suretiyle temini yoluna gidilmektedir. Bu ise öğretmen ve memurlann haklı sızıltı ve şikâ
yetlerini mucip olmaktadır. Buna mahal kalmamak üzere 1953 yılı çocuk zamlannı karşılamak için 
bu madde ve 500 000 liranın ilâvesi lâzımgelmektedir. 

Bölüm 260 - Madde 22 - 40. — Doğum yardımı ve yakacak zammı 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

430 000 530 000 100 000 

Yıllardanberi yapılan sarfiyata göre kâfi gelmediğinden eklenmiştir. 
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Bölüm 209. — 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin D. fıkrasiyle 34, 38, ve 39 ncu maddeleri ge

reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira. Lira 

7 491 795 8 481 665 989 870 

Aylık, ücret ve köy öğretmenleri bölümündeki ödenekler esas tutularak % 5,5 hesabiyle bu 
miktar ödeneğin ilâvesi gerekmektedir 

Bölüm 217 - Madde 10 — 789 ve 4644 sayılı kanunlar gereğince verilecek ek görev 
tazminatları ile başöğretmenler ücreti 

1952 yısh 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira, Lim 

5 193 747 5 352 264 15(8 517 

5973 ve 5980 sayılı kanunlarla kabul edilmiş olan lise ve ortaokullarla İmam, - Hatip okulları
nın ek görev tazminatlarına ait kadroların karşılığı olarak bu miktar eklenmiştir. 

Bölüm 301 - Madde 40 öteberi giderleri 

1952 yıilı 1-953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lflra Lira Lira 

fi 000 0 000 3 000 

1952 yılı Bütçesiyle bu maddeye 6 000 liralık ödenek konmuştur. Bu miktar ödenekle çeşitli 
ihtiyaçları karşılamak mümkün değildir. Bu yıl ve geçen yıllar sarfiyatı incelendiğinde gerek Ba
kanlık ve gerekse Bakanlığa bağlı istasyondaki binaların aylık su sarfiyatı 450 lirayı bulmaktadır. 
Binaenaleyh, yılda yalnız şehir suyu bedeli olarak 5 400 lira ödenmektedir. Zaruri olan gazete ve rad
yo ilânları için de asgari 2 000, çeşitli öteberi ihtiyaçlarına ve temizlik malzemesini temin etmek, muh
telif eşyanın nakil masraflarını karşılamak için ayrıca 1600 liraya ihtiyaç vardır Bu hususları 
göz önünde tutulmak suretiyle 1953 yılı ödeneğinin 3 000 lira ilâvesiyle 9 000 liraya çıkarılmasına 
lüzum ve zaruret vardır. 

"?:r" Bölüm 301"-"Madde 50 — Aydınlatma 

1952 ynlı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

12 000 "" 15 000 3 000 

1952 yılı Bütçesine konulan "İâ 0Ö0 liralık ödenek hiçbir suretle ihtiyaca kâfi ğelmeniektedir. 
Çünkü Elektrik ve Havagazı İşletmesinden bugüne kadar alınan faturalara göre yapılan sarfiyat 
9 000 lirayı bulmuştur. Bu bakımdan daha malî yılın 5 nei ayında olduğumuz halde elde 3 000 
lirahk ödenek kalmıştır. Bu ödeneğin de geri kalanı 7 aya kâfi gelmiyeeeği aşikârdır. Karşılıksız 
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borç devretmemek ve aktarmaya mahal kalmamak üzere bu maddeye 3 000 liranın eklenmesi zaruri 
görülmektedir. 

Bölüm 302 - Madde 50 Aydınlatma 

1962 yılı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

4200 6000 1800 

1952 yılı Bütçesiyle bu maddeye konulan ödenek ihtiyacı karşılıyamamıştıı?. 63 ildeki Millî Eği
tim dairelerinin 1953 yılı ihiyacını karşılıyabilmek üzere 1 800 liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm 302 

1952 yılı 
ödeneği 

Li'ra 

- Madde 60. — 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

Isıtma 

Pazksı 
Lina 

20 000 30 000 10 000 

63 ildeki Millî Eğitim Müdürlüklerinin ihtiyacı için 1952 yılı Bütçesine konulmuş olan 20 000 
liralık Ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiştir. Millî Kğitim müdürlüklerinin ısıtma îhtiyaçlarmı karşı
layabilmek üzere bu maddeye 10 000 liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Jöltim 305 

1952 yuh 
ödeneği 

Lira 

• Madde 12. — tiler kira bedeli 

1953 yılı 
teklifi Fazlası 
Lira Lira 

95 000 129 274 34 274 

1952 yılı Bütçesindeki 95 000 liralık ödenek halen kiralı bulunan binaların kiralarına karşılık
tır. Ancak 1952 - 1953 öğretim yılında kiralanması zaruri bulunanlar aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Konya Lisesi 5 400 
Konya Kız öğretmen Okulu 5 400 
Konya Uygulama Okulu 600 
Mardin Lisesi 3 000 
Fethiye Ortaokulu 1267 
İmam - Hatip Okulları için kiralanacak 
binalar 9 000 
1952 - 1953 t e yeniden açılacak orta
okullar için 9 607 

34 274 
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Bölüm 306 — Giyec*kl 

1952 yılı 1953 yıiı 
ödeneği teklifi 

Li*ra Lira 

*r 

Fazlası 
Lira 

6 000 8 725 2 725 

1952 yıh ihtiyacı için 6 000 liralık ödenek verilmiştir. Bu ödenekle ancak 1952 yılı Bütçesinin D. 
cetvelinden ücret alan 47 hizmetliye elbise Ve ayakkabı temin edilebilmektedir, iki yıldır hiz
metlilere palto verilmemektedir. Mevcut paltoların bir kısmı yıpranmış, bir ksmı ise yokolmuş. 
durumdadır. Yeniden alman hizmetlilerde ise hiç yoktur. Bu ihtiyacın sağlanmasına kesin olarak 
lüzum ve zaruret vardır. Ayrıca üç meydancı için 3 çift lastik, 2 bahçıvan için 2 çift lâstik çiz
me, 3 kaloriferci için 3 çift lâstik çizmeye ihtiyaç vardır. Makam şoförüne verilecek elbise, 
ayakkabı, palto, lâstik çizme de bu bölümden ödenmektedir. Buna göre 1952 yıl için verilen 6 000 
liralık ödeneğin 1953 yılı için 2 725 lira ilâvesiyle 8 725 liraya çıkarılmasına lüzum ve zaruret 
vardır. 

Bölüm 307 - Madde 70 — Gezici başöğretmenler yolluğu 

1952 yuh 
ödeneği 

Lira 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

Noksanı 
Lira 

170 000 130 000 40 000 

Gezici başöğretmenlerin sayıları da eğitmenlerin sayıları ile mütenasiben indirilmekte olduğundan 
40 000 lira indirilmiştir. 

Bölüm 307 - Madde 80 — Köy öğretmenleri zaruri yol paraları 

1952 yıiı 
ödeneği 

Lira 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

Noksanı 
Lira 

60 000 5 000 55 000 

1952 - 1953 Ders yılında köy eratitülerinden mezun verilmiyeceği göz önüne alınarak yalnız ik
mal imtihanlarına katılacak olanların yolluklarına karşılık olmak üzere bu madde de 5 000 lira bıra
kılmıştır. TOrM'^:*^;"!*:^-

* 
Bölüm ty& - Madde 12 — 4598 sayılı Kamın gereğince ödenecek tedavi yollukları ve giderleri 

tiler 

1952 yuh 
ödeneği 

lira 

131500 

1953 yılı 
teklifi 
l i ra 

151500 

Fazlası 
Lira 

20 000 

1952 yılı Bütçesinde tm maddeye konulan 131 500 liradan Temmuz sonuna kadar 55 329 Hsası 
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sarf edilmiştir. Yıldan yıla öğretmen ve meffiur sayısının *bir hayli artmakta bulunması ve hastane 
masraflarının da yükselmiş olması dolayısiyle mevcut tahsisat ile yekûnu her yıl biraz daha artan 
öğretmen ve memurların tedavilerinin tam mânası ile sağlanamadığı, esasen geçen sene de bu öde
neğe 6 000 lira aktarma yapıldığı halde 300 öğretmenin tedavi ve yol masrafları olarak vasati 150 
şer liradan 45 000 ve ayrıca Bakanlığımız hesabına prevantorum ve sanatoryumda1 tedavi gören 
öğretmen ve memurların tedavi, yol ve ilâç bedelleri tutarı olan 7 000 lira ki, ceman 52 000 lira 
karşılıksız borca kalmış bulunmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak 1958 yılında da öğretmen 
ve memurların tedavilerinin lâyıkiyle sağlanabilmesi için 1953 yılı için 20 000 lira ilâvesiyle 
151 500 liraya çıkarılmasına katî lüzum vardır. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri " r 

196a yık 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 3 000 3 000 

Görülen lüzum üzerine 1953 yılında temsil giderleri adı ile yeniden açılan bu>b8lüme 3 000 lira 
konulmuştur. 

Bölüm 415 —- Müzeler ve* anttlat giderleri 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği teddifi Fazken 

Lüra Lira Lrra> 

640 000 800 000 160 000 

Müzelerin idari ihtiyaçları ve teşhir, tanzim, eser satmalma ve sair ihtiyaçları ile yabancı mem
leketlerde açılacak sergi, Çiniliköşk'te açılacak Fâtih Müzesi ve birinci Büyük Millet Meclisi bina
sında açılacak 23 Nisan Müzesi masrafları karşılığı olarak 800 000 lira teklif edilmiştir. Müfredatı 
aşağıdadır : 
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(39 Müze depolan ile birlikte) 

1. İhtiyaçlar: Tutarı 

Yakıt 
Aydınlatma 
Müteferrika 
Teşhir ve tanzim giderleri ile müzelik eser satın alınması 
Demirbaş 
kitap, mecmua satın alınması, abone bedeli ve kitap cilt
lenmesi [1] 
Kırtasiye 
Fotoğrafhane, heykeltraş atelyesi ve lâboratuvar masrafı 
Bekçi elbise ve ayakkabı ve palto giderleri [2] 
Yangın söndürme alet ve ecza giderleri 
Telefon tesis ve konuşması 
Yabancı memleketlerde açılacak eski Türk sanat eserleri 
sergisi giderleri 
Çiniliköşk'te kurulacak olan Fatih Müzesi tesis giderleri 
Birinci Büyük Millet Meclisine ait hâtıraları ihya etmek 
maksadiyle kullanılmak üzere Bakanlığımıza devrolunan 
C. H. P. eski merkez binasında kurulacak 23 Nisan Mü
zesinin tesis giderleri ve satın alınacak vesikalar bedeli 25 000 
Hafriyat, neşriyat ve ikramiye karşılığı 50 000 

17 000 
20 000 
5 000 
52 500 
3 500 

10 000 
5 000 
15 000 
36 000 
2 00Ö 
4 000 

30 000 
25 000 

300 000 

[1] Arkeoloji, Etnografya; tarih ve müzecilik ile ilgili kitap ve dergilerin müzelere ve Dairemiz 
ihtisas kitaplığına satın alınması, müzelerde ve ihtisas kitaplığında mevcut kitap, dergi, ve şer'i 
sicillerin ciltlenmesi. 

[2] Mevcut 225 bekçi ve hademe ile bunlara ilâve olarak diğer 15 bekçinin elbise, şapka, palto 
ve ayakkabı (ortalama 150 §er liradan hesaplanmıştır.) giderleri, 
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2. 1953 yılında yapılması düşünülen onarımlara ait müfredat aşağıdadır : 

Onarılacak anıtın adı : 

İstanbul Arkeoloji müzeleri çatısının ikmali 
İstanbul'da Fâtih Müzesi ittihaz edilecek olan 
köşk fin onarımı 

Çinili-

Ankara Hitit Eserleri Müzesi ittihaz edilen Mahmutpaşa 
Bedesteni ve Hanının onarımı 
Konya Inceminareli Medresesi onarımı 
Kayseri Karatay Kervansarayı onarımı 
Doğubayazıt İshakpaşa Sarayı takviyesi 
Erzurum Çifteminareli Medresesi onarımı 
Antalya Yivliminare onarımı 
Niğde anıtlarının takviyesi 
İstanbul türbelerinin âcil onarımları 
Maraş Taş Medrese onarımı 
Silvan Efoül Muzaffer Gazi Minaresinin onarımı 
Diyarbakır Sincariye Medresesi onaranı 
Adana Havraniye Kervansarayı onarımı 
Türkiye eski Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
onarımı 

Müzesi 

Lira 

100 000 

50 000 

100 000 
50 000 
20 000 
30 000 
25 000 
20 000 
20 000 
27 858 
9 792 
9 000 

11 350 
7 000 

20 000 

500 000 

Bölüm 417 • Madde 30 — Öğretmen okulları giderleri 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

860 220 1 000 000 # 187 780 
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1596 öğrencisi bulunan 11 öğretmen 

öğrenci sayısı 

1. Y&kacak 
2. Aydınlatma 
3. Telefon tesisatı 
4. Mükâleme bedeli 
5. Lâboratuvar masrafları 
6. Kırtasiye 
7. Temizlik mallzemesi 
8. Beden eğitimi hareket ve müsabakaları 
9. [Benzin ve hayvan yem bedeli 

10. Çeşitli idare giderleri 
11. Su (temizlik, sulama ve içme) 
12. Basılı kâğıt 
13. Kitap, defter ve sair ders levazımı, ha

mam, traş, harçlık ve yol giderleri, ilâç 
14. Yiyecek 
15. Tatil aylarında yemek ücreti 
16. Giyim masrafları 
17. Tesisat 

GENEL TOPLAM 

• 

m 1953 yıla için ödenek ihtiyacı ve sarf yerlerini 

Bolu Diyarbakır Edirne Erzurum 
öğretmen öğretmen öğretmen öğretmen 

Okulu Okulu Okulu Okulu 

69 164 161 176 

3 000 6 000 7 000 18 000 
2 000 1 500 2 000 2 000 
500 500 200 — 
250 200 100 300 

1 000 1 500 1 500 1 500 
500 300 300 500 

1 000 1 700 1 900 1 700 
500 500 500 500 
— — 500 -^ 

1 500 2 000 2 000 3 000 
— ' 400 400 1 080 
200 200 200 200 

380 
805 
630 
280 
380 

3 280 
56-580 
1 440 
19 680 
3 280 

3 220 
55 545 
1 440 • 
19 320 
3 220 

3 520 
60 720 
1 620 

' 21 120 
3 520 

45 925 99 060 99 345 119 180 

Açıklama : 
12. Her yıl yapılan sarfiyata göre okullarca 
13. öğrenci başına 20 liradan hesaplanmıştır. 
1.4. öğrenci başına günde 115 kuruştan 300 
15. Tatilde okulda kalacak 1/10 öğrenci için 
16. öğrenci başına 120 liradan hesaplanmış 
17. Yatakhane, yemekhane, mutfak, dershane 

için öğrenci başına 20 liradan hesaplanm 
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gösterir liste aşağıdadır: 

Konya Kız 
öğretmen 
Okulu 

187 

7 £00 
1 600 

-— 
300 

1 000 
1 000 
1 000 
500 
— 

2-000 
1 800 
200 

3 720 
64 515 
1 710 

22 440 
3 720 

112 405 

Adana Kız 
öğretmen 
Okulu 

139 

3 J900 
2,000 
300 
300 
500 
400 

1 900 
500 

1 t)00 
3 000 
1 500 
200 

2 780 
47 955 
1 260 

16 680 
2 780 

86 0Ö6 

Sivas Erkek 
Öğretmen 
Okulu 

152 

13 000 
2 MQ 
-200 
400 

1 000 
500 

1 500 
900 

1 000 
1 500 
1 000 
200 

3 040 
52 440 
1 850 
18 240 
3 040 

100 910 

Trabzon 
öğretmen 
Okulu 

138 

5 000 
1 000 

—-
200 

1 000 
300 

1 000 
500 
— 

1 000 
600 
200 

2 760 
47 610 
1 260 
16 560 
2 760 

81 780 

İstanbul 
öğretmen 
Okulu 

84 
% . • l l II. ı T 

3 000 
1 000 
500 
-—, 

1 000 
500 

1 000 
500 
—̂ 

2 000 
600 
200 

1 680 
28 980 

720 
10 080 
1 680 

53 440 

Ballıkesir 
-Öğretmen 

Okulu 

286 

10 000 
2 000 

— 
.300 

1 500 
1 700 
1 930 
500 
— 

2 000 
1 900 
200 

5 720 
98 670 
2 610 
34 820 
5 720 

168 170 

Elâzığ Kız 
öğretmen 
Okulu 

40 

3 900 
1 900 
500 
,290 

5 000 
500 

1 000 
590 
— 

1 000 
300 
200 

800 
13 800 

360 
4 890 
800 

33 760 

Toplam 
Lira 

1 596 

78 D00 
18 000 
2 700 
2 450 
16 500 
6 500 
15 630 
5 500 
2 500 
21 000 
8 680 
2 200 

31 900 
550 620 
14 400 
191 520 
31 900 

1 000 009 

lüzum gösterilen miktarlar alınmıştır. 

günlük hesap edilmiştir. 
günde 150 kuruştan <60 g&ılök %es»p -edttmiştiı-. 

tır. 
eşyasının onarımı ve bir kısmının yeniUnmesi 

ıştır. 
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Bölüm 418 - Madde 20 — îmam - Hatip okulları genel giderleri 

1952 yılı 1953 yüı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Ltoa Lira Lira». 

— 48 000 48 000 

5980 sayılı Kanunla imam - Hatip okulları yeni açılan ve açılacak olan müesseseler olması dolayı-
siyle ilk yıllarda türlü eşya ve malzemeye ihtiyaçları vardır. Bu okulların yakacak, aydınlatma, su, te
mizlik malzemesi, telefonla konuşma, telefon tesisatı, lâboratuvar malzemesi, kırtasiye, beden eği
timi, hareket ve müsabakaları, ilâç ve çeşitli giderleri için aşağıdaki cetvelde gösterildiği şekil
de 48.000 liralık ödeneğe katî lüzum ve zaruret vardır. 

Lira 

5 250 
22 160 
3 000 
1 500 
1 500 
2 000 
2 000 
3 000 
1 000 
1 000 
6 400 
6 400 
7 500 
5 290 

48 000 

15 okulda 75 sobada yanacak 75 ton kömür nakliye dâhil 70 liradan : 75X70 = 5 250 
15 okulda 75 sobada yanacak 36 ton odun 60 liradan 36 X 60 = 2 160 
15 okulun yıllık aydınatma gideri 
15 okulun yıllık su gideri 
15 okulun yıllık temizlik malzemesi gideri 
15 okulun yıllık telefonla konuşma gideri 
15 okulun yıllık telefon tesisatı 
15 okulun yıllık kırtasiye gideri 
İŞ okulun yıllık beden eğitimi ve hareket müsabakaları gideri 
15 okulun yıllık ilâç gideri 
15 okulun yıllık çeşitli idare gideri 
15 okulun yıllık lâboratuvar malzemesi gideri 
Meslek kitapları ile lüzumlu genel 'kültür derslerine ait yardımcı kitapların temini için. 
Okulların basılı kâğıt ve defter ihtiyacı için. 

Bölüm 420 - Madde 10 — Köy Enstitüleri Genel giderleri 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Li'ra Lira Lira 

7 900 000 9 700 000 1 800 000 

a) 1952 - 1953 ders yılı için köy enstitülerinin kadroları toplamı 13102 olarak tesbit edilmiştir. 
Ancak tahsil müddetlerinin 6 yıla çıkarılmış olması dolayısiyle bu ders yılı sonunda enstitüler
den mezun öğrenci olmıyacak fakat birinci sınıflara yeniden 1100 öğrenci alınacaktır. 

Ayrıca 4274 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre vazifeli bulundukları günlerde tabelâya 
alınmaları gereken 1310 öğretmen, memur, usta öğreticisi ve işçi de bu müeseselerde bulunmak
tadır. Bütün öğrenciler için 320 000, öğretmen ve memurların 300 gün, yeni alınacak öğrenci
lerin 180 gün iaşe edildikleri göz önünde bulunjdurulmaktadır. Her fert için geçen malî yılda 100 
kuruş iaşe masrafı hesap edilmiş ise de, hususiyle Doğu'daki enstitülerde bu miktarın hayli üs
tünde masraf yapmak gerektiği anlaşılmış olduğundan 1953 malî yılı için bu hesap 110 kuruş 
üzerinden yapılmıştır. Buna göre 5 262 004 lira ödenek konmuştur. Bu bölümde geçen yıl ödene-
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ğinden fazla olan miktar öğrenci sayısının 1100 artmasından ve beher mevcut için hesaplanan 
günlük iaşe masrafının 10 kuruş farklı alınmasından mütevellittir. 

b) Beher öğrenci için 150 liradan hesaplanan giyim masrafı karşılığında diktirme masrafları 
da dâhil olmak üzere diğer yatılı okullardan farklı olmak üzere haricî elbiseden başka, tarla, bahçe, 
atelye ve ahırlarda da ve ayrıca bu gibi işleri için okulların Yaz tatili zamanında da çalışmalara 
devam etmeleri dolayısiyle birer iş elbisesi (dahilî elbise), birer şapka, 2 şer gömlek, 2 şer çift çorap, 
2 şer takım iç çamjaşırı, 2 şer havlu, 1 çift terlik, 2 yılda bir verilmek üzere pijama, bir çift haricî, 
bir çift dahilî ayakkabı ve 2 yılda bir palto (yarısına geçen yıl verilmiştir.) Verilmektedir. Bu 
maksat için mevcuda inzimam eden 1100 öğrenci de dâhil olmak üzere 1 846 260 lira «denek kon
muştur. 

0) Enstitülerde yatılı olrak öğrenim gören ve her türlü ihtiyaçları bu müesseselerce karşıla
nan öğrencilerin yemeklerinin pişirilmesi, çamaşırlarının yıkanması, banyoları, derslik, işlik ve ya
takhanelerinin ısıtılmaları ve geceleri aydınlatılmaları için öğrenci başına günde 8 kuruş hesap edi
lerek 414 698 liralık ödenek konmuştur. 

d) Yıllık asgari kitap ve kırtasiye ve iş dersleri levazımı masrafı yeni programların icabı da 
göz önüne alınarak beher öğrenci için 5 lira hesabiyle 355 050 liralık ödenek konmuştur. 

e) İlâç bedeli olarak beher öğrenciye 10 liradan 142 020 lira ödenek konmuştur. 

f) öğrenci yolluğu olarak beheri için 5 er liradan 71 010 lira konmuştur. 

g) Eskiden yapılmış fakat henüz tamamlanamamış olan Ernis Köy Enstitüsünün Devlet Deniz
yollarına ait bina ve arazisinin istimlâki için Maliye Bakanlığı ile Toprak ve îskân Genel Müdürlü
ğünün muvafakatleri ile 64 000 ve diğer istimlâkişleri için de 16 000 lira ayrılmak suretiyle bu 
bölüme 70 000 liralık ödenek konmuştur. 

h) 200 000 lira tesis içindir. Enstitülerde karyola, dershaneler için masa ve tabure, çamaşır ve 
bulaşık makineleri, yangın söndürme aletleri, elektrik motörleri, mutfak demirbaşları, yatak takım
ları, ders vasıtaları ve çamaşır dolapları gibi temini zaruri olan eşyalardan noksanlarının ikmali 
için ve miadlan dolan ve kullanılmaz hale gelen egyalar, kayıtan düşülen malzemelerin yenilerinin 
sağlanması içindir. 

i) 10 500 lira spor işleri içindir. Bu Ödenek enstitülerdeki çalışmalara, spor alet ve malzeme
sinin temini ve ikmaline sarfedilecektir. 

j) 30 000 lira dergi ve yayım içindir. Bu ödenekle köy enstitüleri için yazdırılacak kitapların 
telif haklan Ödenecek ve köylü halkı için kitap yazdırılacak ve enstitü kitaplıklarına kitap ve 
dergiler alınacaktır. 

k) 100 000 lira su ve elektrik tesisleri içindir. Bu tesisatı henüz yapılmamış olan Aksu, Kepir-
tepe, Beşiközü, Dicle, Ernis Köy enstitülerine yeniden getirtilecek sular için lüzumlu tesisat ile 
diğer enstitülerdeki su ve elektrik şebekelerinde mevcut noksanların giderilmesi, ve lüzumlu tamir
ler için konmuştur. 

1) Enstitülerin mevcut binaları bir heyet taraf nidan yerinde incelenmiştir. Halen öğrencile
rin mühim bir kısmı sıkışık bir halde ve çok kere başka maksatlarla inşa edilmiş ve ezcümle tav
ladan bozma gayrisıhhi binalarda yatmakta, bulunan yerlerin iklim şartlarına uygun olmıyan, ace
le inşa edilmiş derme çatma ve bu itibarla da kullanılma» hale gelmiş sınıflarda ders görmekte ve ens
titülerden birçokları lâboratuvar, kapalı cimnastik salonu ve revir ve hamam gibi zaruri tesis
lerden mahrum bulunmaktadır. Diğer taraftan yüzlerce binanın devamlı bir şekilde onanl-
ması, fosseptik çukurları ile kanalizasyonun noksan kalan yerlerin tamamlanması gerekmektedir. 
Mevcut 21 köy enstitüsünün bu gibi işleri esaslı bir plâna bağlanmış ve ihtiyaçlar ehemmiyetleri 
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sırasına göre1 yıllara tevzi olunmuştur. Bu yıl konulan 200 000 lira ile en Ön safta gelen inşaat ihti
yacının ancak çok cüz 'i bir bölümü yaptırılabilecektir. 

m) 125 000 lira tâmamlayeı kurslar içindir. 4274 sayılı Kanunun 43 ncü maddesine göre yapı
lacak kurslara çağırılacak öğretmenlerin iaşe, zaruri yol masrafları ve müteferrik masrafları karşılı
ğıdır. Köy enstitülerinden ilk yıllarda yetişen mezunların zayıf olması yüzünden bunlann kurslarla 
takviyesine ihtiyaç vardır. Memleket ihtiyacı göz önüne alınarak ve 30 yıldan beri mühmel bir halde 
bırakılarak eriştiği ileri seviyeyi bile kaybedecek hale gelmiş bulunan öğretmen okullarımızla 14 yıl
dan beri köy enstitülerinden tahsil müddetinin 6 yıla çıkarılmış olmasına ve öğrenci mevcudunun 
1100 zer artırılmasına rağmen bütçede bu müesseseler için konulan ödenek 1948 malî yılındakinden 
1 589 245 lira daha noksandır. 

Köy enstitüleri için yıllık ödenek ihtiyacı bağlı listede gösterilmiştir. 

Bölüm 420 - Madde 10 — Köy Enstitüleri 

Yiyecek : 

Aded 

13 102 
1 100 
1 310 

21 Köy Enstitüsü 
4 Bölge Kız Uyguh 

25 
Mevcutla* 

Kuruş Gün 

10ü 
110 
110 

320 
180 
300 

Toplam 

ima Okulu 

Tutarı 

4 011 904 
217 800 
432 300 

5 262 004-

Mevcut öğrenciler 
Yeni alınacaklar 
öğretmen, diğer hizmetliler 

Aded Lira Tutarı 

Giyecek (1) 
Yakıl ve aydınlatma 
Kitap, kırtasiye, ders levazımı 
öteberi 
Reviı, ilâç 
öğrenci yolluğu 
İstimlâk bedeli 
Tesisr eşyam 
Spor işleri 
Dergi ve yayım 
Su va elektrik tesisatı 
Yan. kalan inşaatın ve kanalizasyonun ikmali 
Bolu'da yapılacak yeni bina inşaatına 
Tamamlayıcı kurslaı 

14 202 X 
14 200 X 
14 203 X 
3 500 X 
14 202 X 
14 202 X 
70 000 

21 X 

130 
0,08 X 365 
25 
21 
10 
5 

500 

Ens. 

Toplam 

= t 
=s 

= 
S 
3=3 

* • 
a»--

5=» 

S 3 

1 846 260 
414 698 
355 050 
73 500 
142 020 
71 010 
70 000 
206 000 
10 000 
30 000 
100 000 
200 000 
800 000 
125 000 

9 700 042 

(1)% öğrencilerin diki§ ücretleri de dâhildir. 
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Bölüm 420 - Madde 20 — Köy öğretmeneri donatını bedelleri 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği teklifi Noksanı 

Lira Lira Lira 

120 000 6 000 114 000 

Köy enstitüleri tahsil müddetinin 6 yıla çıkarılması dolayısiyle 1953 malî yılında mezun ver-
miyecekjeri için 114 000 lira düşülmüştür. 

Bölüm 421 - Madde 11 •— Kütüpaneler genel giderleri 

1952 yılı " 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira LiTa 

150 000 220 000 70 000 

f. 1952 malî yılı Bütçesine konulan 150 000 liralık ödenekten yönetilen 57 kütüpanenin yaka
cak ve aydınlatacak giderleriyle pek zaruri olan ihtiyaçlarının bir kısmını ancak .karşüıyabilmek-
tedir. 

a) Kütüpanelerimizbı hiçbirisinin tesisatı tam değildir. Birçoğu dolap, masa, sandalye gibi za
ruri tesislerden âdeta mahrum denecek bir durumdadır. 

b) Bayazıt ve Süleymaniye Kütüpaneleri depolarına kubili ayar madenî raf yaptırılması ve 
bunun da her yıl ayrılabilecek ödenekle kısım kısım yaptırılmak suretiyle sağlanması plânlaştırıl-
mıştır. Bayazıt Kütüpanesi salonuna yeniden tesisat yaptırılmasına ihtiyaç vardır. 

o) Ödenek kifayetsizliğinden ayniyat talimatnamesine göre kütüpanelerimize lüzumlu olan mat
bu evrak ve defterler temin edilmekte ve katalog işleri ihtiyacı tam olarak karşılanamamaktadır. 

ç) Kütüpanelerimizde mevcut kitapların birçoğu ciltsizdir. Bu kitapları ciltletmek maksadiyle 
Ankara ve İstanbul'da kurulan cilt atelyelerinin lüzumlu makinelerle takviyesine ve cilt levazımına 
ihtiyaç vardır. 

d) Yazma koleksiyonları ile maddi ve mânevi birer değer taşıyan kütüphanelerimizden yaban
cı ilim müesseseleriyle üniversitelerimiz tarafından istenilen yazmalardan fotokopilerini ve mikro-
filimlerini çekip göndermek ve tek nüshadan ibaret olup, mürekkebinin ve kullanılan malzemenin 
cinsi bakımından zamanla çürümeye, yanmaya yüz tutmuş bulunan yazmaların filimlerini çekmek 
için, İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde kurulan fotokopi ve mikrofilm atelyesinin* tesisatının 
tamamlanmasına ve malzeme alınmasına ve bir filim arşivi kurulmasına ihtiyaç vardır. 

e) Kütüphanelerimize intikal etmemiş olan halk elinde birçok yazma eserler bulunmaktadır. 
Bunlar arasında Türk dil, tarih ve edebiyatında ve diğer ilim sahalarında vesika olabilecek, kıy
meti haiz eserler de görülmektedir. Bu kıymetler göz Önünde tutularak bunların her hangi bir se
beple zıyaa uğramalarını önlemek memleket ilim ve irfanının istifadesi için, kütüphanelerimize ka
tılmasını temin maksadiyle ilerde bu hususta tedbirler alınmıştır. Satılmak için kütüphanelerimize 
getirilen bu gibi yazma eserlerin satınalınması için, kütüphaneler genel giderlerine ödenek ilâvesi
ne lüzum görülmektedir, 

f) 5830 sayılı Kanun gereğince Devlete intikal eden eski halkevlerinde mevcut olup da bütün 
tesisat ve mefruşatiyle birlikte Millî Eğitim emrine verilmiş bulunan kütüphanelerde bulunduğu 
memlekette bundan başka kütüphane bulunmaması dolayısiyle umumun istifadesine açılması için 
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ÎUerce yapılan tekliflere göre bakanlığımızca idamesine zaruret*lhâsıl olan Kocaeli, Günıüşane, Elâ
zığ, Gaziahteb, Kilis, Çanakkale, İstanbul - Kadıköy ve Eminönü eski halkevi kütüphanelerinin 
genel giderleri için ödenek ilâvesine lüWm vardır. 

g) Üçü İstanbul'da, biri Edirne'de olmak üzere açılacak 4 çocuk kütüphanesinin gereken te
sisatı için ödenek ilâvesi zaruridir. 

h) Binası, ve kadrosu müsait bulunan kütüphanelerde açmak istediğimiz halk tipi kütüphane 
servisleri ve yeniden açılmasına ihtiyaç görülen halk tipi kütüphanelerin temini için ödenek ilâ
vesi zaruri görülmektedir. 

Bütün bu ihtiyaçları karşılıyabilmek için 195:3 yılı Bütçesi kütüphaneler giderlerine (70 000 li
ralık ödenek ilâvesi suretiyle 220 000 liralık ödenek konmasına ihtiyaç vardır.) 

Sarf yerleri aşağıdaki listede gösterilmiştir 

Lira 

1. Kütüphanelerimizin muhteviyat ve okuyucularının günden güne artması dolayı-
siyle mev^ıtt dolap, masa, sandalye gibi zaruri tesisler ilâvesi ve eskilerin takviyesi için 25* 000 

2. Bayazıt Kütüphanesinin yalnız bir deposuna yaptırılacak olan kabili ayar raftan 
1953 yılmda yaptırılması için, ayrılan 1/5 kısmı için K 

Bu kütüphanenin okuma salonu tesisatına 
Süleymaniye Kütüphanesinin 44 kitap deposundan 1953 yılında 3 deposuna yaptırı

lacak madeni raf tesisine 
S Lüzuanl<u matbua ve yeniden açılacak kütüphanelerle birlikte bütün kütüphaneleri

mizin fi§ katalogları için karton ihtiyacına 
4. Kütüphanelerimizde mevcut ciltsiz kitaplar için cilt atelyesine lüzumlu makine 

ve cilt levazımına * 
5. Mikrofilm atölyesinin tesisatının tamamlanmasına ve malzemesine 
6. Kıymetli yazma eserler ve koleksiyonlar satın alınması ve kütüphanelerimizin yeni 

eserterle takviyesi 10 000 
7. 5880 sayılı Kanun gereğince Devlete intikal etmiş olan eski halk evlerinde mev

cut olup da, Millî Eğitim emrine verilmiş bulunan kütüphanelerden umumun istifadesine 
açılması için illerce yapılan tekliflere göre Bakanlığımızca idare ve idamesine zaruret gö
rülen Kocaeli, Gümüşane, Elâzığ, Gazianteb, Kilis, Çanakkale, İstanbul - Kadıköy ve 
Eminönü eski halkevleri kütüphanelerinin genel giderleri ve tesisleri karşılığı 10 000 

8. Üçü İstanbul'da, biri Edirne'de olmak üzere açılacak 4 çocuk kütüphanesine ge
reken tesis^ve kitap için 10 060 

9. Kütüphanelerimizin aydınlatma, ısıtma, su telefon, müteferrika ve sair ihtiyaçları 
için 60 000 

25 000 
30 000 

10 000 

5 000 

25 000 
10 000 

220 000 
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Bölüm 421 - Madde 14 — Millî kütüphane genel giderleri 

1952 yıllı 1953 yıllı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lifra Lira Lira 

\00 000 150 000 50 000 

1953 yılı Millî Kütüphane için istenen ödeneğin miktarı 1.50 000 liradır. 1952 ödeneğine naza
ran aradaki fark yani fazlalık 50 000 liradır. Bu fark bilhassa Millî Kütüphane binasına bir ek 
bina ilâvesi suretiyle müessese faaliyetinin genişletilmesinden ve ayrıca Millî Kütüphaneye bağlı 
olarak bir çocuk kütüphanesi ile Namık Kemal ve Yenidoğan mahallelerinde halka ödüne kitap 
verecek birer servisin vüeuda getirilmiş olmasından ve ayrıca 1953 yılında yine Millî Kütüphane 
tarafından idare olunacak ilk seyyar kütüphanenin faaliyete geçirileceğinden ileri gelmiştir. 50 000 
liralık fazla ödeneğin hangi hususlara sarfolunaeağı aşağıda teferruatı ile arzolunmuştur. 

1. Isıtma masrafları : 

Geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 5 000 liradır. Aradaki fark ek binanın teshini zarure
tinden ileri gelmektedir. 

2. Aydınlatma masrafları : 

Ek bina dolayısiyle 1 060 lira ilâvesiyle aydınlatma masrafları 4 000 liraya çıkarılmıştır. Millî 
Kütüphanenin geceleri saat 10 a kadar okuyuculara açık bulunduğu göz önünde tutulmalıdır. 

3. Cilt atelyesi masrafları : 

Millî Kütüphane cilt atelyesinin makine ve aletler bakımından takviyesi ile bu atelye 1953 yılın
da daha fazla kitap ciltleyebilecektir. Bunun için 20 000 liralık fazla malzeme alınacaktır. 

4. Mikrofilim atelyesi masrafları : ' . '. 

Bu atelye için geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 15 000 liralık ödenek istenilmektedir. Bu 
fazlalıkla atelye için 2 nci bir mikrofilim cihazı ve bir de otomatik banyo cihazı ve .filim satınalı-
nacak ve İstanbul kütüphanelerindeki yazma eserlerin filme çekilmesi için hızlandırılacaktır. 1952 
yılı sonuna kadar 1.000 cilt yazma eserin mikrof il imleri tamamlanacaktır. 

5. Çocuk kütüphanesi ve ödünç kitap verme servisleri masrafları : 

1952 yılı içinde Millî Kütüphaneye bağlı bir Çocuk Kütüphanesi ile Namık Kemal ve Yenido
ğan mahallelerinde birer ödünç kitap verme servisi, yani 3 kütüphane kurulmuştur. Bunların 
masrafları için 10 000 liralık bir ödeneğe ihtiyar- vardır. Bu para kira, tenvir, teshin ve yeni alı
nacak eserlerin masrafları için kullanılacaktır. 

6. Ek binanın raf tesisatı ve diğer eşyası masrafları : 

Bunun için 30 000 liraya ihtiyaç vardır. 

7. Bibliyografya Enstitüsünün neşredeceği eserlerin masrafları : 

Millî Kütüphanenin Bibliyorafya Enstitüsü kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Bu enstitü için 
Uneseo tarafından bir yıl müddetle gönderilen mütehassısın nezareti altında (Türkiye Makaleler 
Bibliyografyası) hazırlanmaktadır. Ayda bir yayımlanacak olan bu Bibliyografya ve Enstitünün 
diğer yayımları için 1 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç vardır. 
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Millî Küiüphanenin genel giderlerini gösterir müfredat aşağıdadır. 

-

Masraf çeşidi 

Temizlik malzemesi 
Isıtma 
Aydınlatma 
Su 
(•ilt malzemesi 
Mikrofilm atelyesi masrafları 
Çocuk kütüphanesi ve ödünç kitap 
verme servisleri masrafı 
Ek bina raf tesisatı ve eşya mas
rafları 
Bibliyografya Enstitüsü yayım 
masrafları 
Kitap satınalmaları 
Mecmua aboneleri 
Telefon 
Kırtasiye 
Depolar raf tesisatı 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 

1 500 
4 000 
3 000 
2 000 

18 000 
10 000 

— -

— 

— 
29 000 
20 000 
1 500 
1 000 

10 000 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

1 500 
5 000 
4 000 
2 000 

20 000 
15 000 

10 000 

30 000 

1 000 
29 000 
20 000 
1 500 
1 000 

10 000 

Fazlası 
Lira 

1 000 
1 000 

2 000 
5 000 

10 000 

30 000 

1 000 
— 
__-
— 
— 
— 

Toplanı 100 000 150 000 50 000 

Bölüm 422 — Güzel Sanat İni- Akademisi genel giderleri 

1952 yrh 
ödeneği 

I iVl'ü-

120 000 

1953 yı'lı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lim 

150 000 30 000 

Yanmış olup 2 yıl önce yeniden inşasına başlanan Güzel Sanatlar Akademisi binasının inşası bit
mek üzeredir. Bu binada 1953 yılı içinde tedrisata başlanacaktır. Yeni binada faaliyete geçebilmek 
için temini zaruri tesisat eşyası ile levazımının alınabilmesine imkân sağlamak üzere 25 000 lira, 
keza'geçen sene Akademide yeniden kurulan ve 1951 - 1952 öğretim yılında yalnız tedrisi yönden 
faaliyete geçmiş bulunan Türk Sanat Tarihi Enstitüsü, maddi bakımdan fazla külfete ihtiyaç hisse
dilmeden (fotoğraf, doküman toplama, arşiv tesisine başlama ve bir müze nüvesi meydana getirme 
gibi) kuruluşundaki gayesine doğru harekete geçebilmek için en az 5 000 lira ki, ceman bu bölüme 
30 000 liranın ilâvesine kesin zaruret vardır. 

Bölüm 425 - Madde 11 — Basın, Yayım ve Turizm Genel Müdürlüğü 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira. 

1953 yıllı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira, 

65 000 73 500 500 
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Halen yabancı memleketlerde tahsilde bulunan öğrencilerden bir adedi Amerika'da, 5 i Fransa'da, 
5 i İngiltere'de olmak üzere öğrenci sayısı 11 dir. ' 

a) Amerika'da Devlet hesabına okuyan bir öğrenciye bir sene 8 500 lira verilmektedir. 
b) Diğer memleketlerde Devlet hesabına okuyan bir öğrenciye bir senede 6 500 lira verilmektedir. 

8 500 liranın hesabı 

Aylık Yıllık 

6 500 liranın hesabı 

Aylık Yıllık 

Aylık 480 X 12 = 5 760 
Okul ücreti 1 800 
Tedavi ve diğer zaruri giderler 940 

11 öğrenci tahsilde bulunduğuna göre: 

Aylık 
Okul ücreti 
Tedavi, tez, tezin daktilosu, 
tashihi ve basım ile öğrenci 
müfettişinin lüzum göstere
ceği diğer zaruri giderleri 

320 X 12 = 3 840 
1 500 

1 160 

6 500 

Amerika 'da 
Fransa'da 
İngiltere'de 

> 

Bölüm 425 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 

1 X 8 500 = 8 500 
5 X 6 500 = 32 500 
5 X 6 500 = 32 500 

73 500 

- Madde 12 — Adalet Bakanlığı 

1953 yılı 
tekûifi Fazlası 
Lira Lira 

32 500 34 500 2 000 

Adalet Bakanlığı hesabına yabancı memleketlerde tahsilde bulunan öğrenciler öğrenimlerini bitir
mek üzere olduklarından bunlar için 1953 yılı Bütçesinde ödeneğe ihtiyaç yoktur. Adalet Bakanlığı 
teşkilâtı için Bakanlığı hesabına yabancı memleketlere 5 öğrenci göndermeye karar vermiş ve Bakan
lığımızca da seçme imtihanı açılmıştır, imtihanda kazanacaklann 2 si İsviçre'ye, 1 i Amerika'ya ve 
2 si de Almanya'ya olmak üzere 5 öğrenci yeniden gönderilecektir. 

Amerika 
İsviçre 
Almanya 

8 500 X 1 = 8 500 
6 500 X 2 = 13 000 
6 500 X 2 = 13 000 

34 500 
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Halen talisi İde 

Amerika, • 
Fransa 
İngiltere 
Avusturya 

Bölüm 425 - Madde 13. 

1952 yılı 
Ödeneği 

Lira 

296 760 

bulunan Öğrenciler 
Aded 

10 X 
4 X 
3 X 
1 X 

Lira 

8 500 
6 500 
6 500 
6 500 

85 
26 
19 
6 

137 

— Millî Eğitim Bakanlığı 

1953 yılı 

' 

000 
000 
500 
500 

000 

teklifi 
Lira 

257 500 

Yeniden 

Almanya 
Fransa 
îngiltre 
Amerika 
İsviçre 

Noksanı 
Lira 

39 260 

gönderilecekler 
Aded 

6 
1 
4 
5 
J 

X 
X 
X 
X 
x 

Lira 

6 500 
6 500 
6 500 
8 500 
6 500 

39 000 
6 500 

26 000 
42 5,00 

6 500 

120 500 
,•,-,: s a , —a 

Bolüm 425 - Madde 14 — Bayındırlık Bakanlığı 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

Noksanı 
Lira 

45 500 30 000 15 500 

Halen bu Bakanlığın 2 Amerika'da, 2 İsviçre'de olmak üzere 4 öğrencisi vardır. 

Amerika 2 X 8 500 = 17 000 
İsviçre 2 X 6 5 0 0 = 1 3 000 

30 000 

Bölüm 425 - Madde 15 — İşletmeler Bakanlığı 

1952 yi'h 
ödeneği 

Li*ra 

6 500 

1953 yılı 
teküifi 
Lira 

8 500 

Fazlası 
Li»ra 

2 000 

425 nci bölümün 15 nci maddesi (Ekonomi Bakanlığı) olarak gösterilmekte ise de, okuyan Tür
kân Türker İşletmeler Bakanlığına devredildiğinden bu maddenin (îşletmeler Bakanlığı) olarak 
konulması lâzımdır. Adı geçen öğrenci halen Amerika'da tahsildedir. 

Amerika 8 500 X 1 = 8 500 lira 
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Bölüm 425 - Madde 16 — Çalışma Bakanlığı 

1952 yıih 
ödeneği 

Jjîra 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
LİTtt 

13 000 19 500 6 500 

Bu Bakanlık heaabına halen ingiltere'de 2, ve isviçre'de 1 öğrenci tahsilde bulunmaktadır. 

Aded Lira Lira 

İngiltere 
tsviçre 

2 X 6 500 13 000 
1 X 6 500 6 500 

19 500 

Bölüm 427 — Korunmaya muhtaç çocuklar genel giderleri 

1952 yuh 
ödeneği 

Li*ra 

1 000 000 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

1 250 000 

Fazkısı 
Lira 

250 000 

Büyük şehirlerde açılmış ve açılacak olan yurtlara daha fazla kimsesiz çocuk alabilmek ve mev
cut yurtları takviye edebilmek için 250 000 liralık fazla ödenek teklif edilmiştir'. 

Yiyecek 
Giyeeek 
Yakıt ve aydınlatma 
Kitap, kırtasiye ve ders levazımı 
öteberi giderleri (6 yurt için) 
İlâç, revir 
Tesis eşyası 
Yarı kalmış inşaatın ikmali 
5387 sayılı Kanun gereğince yardım 

Yetiştirme Yurtları 

Aded 

öğrenci 

Kuruş Gün Tutan 

2000 
2000 
2000 
2000 

2000 

90 
120 

8 
• 5 

1 000 
5 

liradan 
Kr : 
liradan 
liradan 
liradan 

365 

365 

Toplam 

657 000 
240 000 

58 400 
10 000 
6 000 

10 000 
.84 60(1 

100 000 
84 000 

1 250 000 
r = i. \1LX 

Bölüm 450 - Madde 11 — Siyasal Bilgtter Fakültesi 

195-2 yılı 
ödeneği 

Liva 

1953 tyHh 
teklifi 
Lira Lir» 

344 500 344 500 
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuyan burslu öğrenci sayısı 312 dir. Beher 

öğrenciye ayda yüz lira burs ve ayrıca da harç ve öğrenim giderleri için ortalama 50 lira veril
mektedir. Bu bakımdan 1953 yılı için yeniden açılan bu maddeye konulan ödenek Maliye ve İçiş
leri Bakanlıkları bütçelerinden indirilmek suretiyle konulmuş bulunmaktadır. 

Bölüm 451 - Madde 10 — Yayın giderleri 

1952 yılı 1953 yıllı 
ödeneği teklifi Fazlam 

Lifra Lira Lira * 

310 000 410 000 100 000 

Bakanlığımız bütçesinin 451 nci bölümün lO'ncıı maddesine 1952 yılında konulan yayın öde
neğinin, aşağıda açıklandığı üzere halen yapılan ve önümüzdeki 1953 yılı iç.ind'e yapılacak olan 
hizmetler dolayısiyle çoğaltılmasına zaruret duyulmuş ve: 

1. Bakanlığımız, büyük bir sanat ve ilim değeri taşıyan eski Türk kültür eserlerinin bastırılıp 
yayımlanmasın], gençliğe ve halka mal edilmesini kararlaştırmış bulunduğundan önümüzdeki yıl 
bu seriden 20 - 30 kitabın yayımlanmasını mümkün kılmak için; 

2. öğretmenlerimizin meslekî bilgi ve değerlerinin artırılması maksadiyle bu yıl yayımlan
makta olan öğretmen seri kitaplarının 1953 yılı içinde de büyük ölçüde devanı edileceğinden bu 
seriden de 15 - 20 kitabın bastırılmasını sağlamak için; 

3. Her derece okullarının sayısının yıldan yıla çoğalması sebebiyle bu okullar içirt serbest müellif 
ve t ahilerden ve Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesinden satınalmacak Bakanlık yayınlan art
makta ve bu işe ödenen para da buna muvazi olarak kabarmakta olduğundan; 

4. Okul kitaplıklarına gönderilmekte olan periyodik, ilmî ve klâsik yayınların gönderilmesine 
devam edilmesi ve bilhassa bu yayınlardan yeni »kulların da faydalandırılmasını sağlamak için; 

5. Her dereceli okulların harita ve tarih, coğrafya, tabiat levhaları gibi ders malzemelerini Millî 
Eğitim Basımevinde bastırmak ve bunları okullara dağıtmak işinin sağlanması için; 

6. Bu yıl Millî Eğitim memurluklarında açılmasına karar verilen ve o bölgelerdeki öğretmen 
ve öğrencilerin faydalanmalarına tahsis edilen tamamen meslekî kitaplardan müteşekkil kitaplık
ların gerekli kitaplarla ve yeni neşriyatla takviyesini sağlamak için; 

7. Bunlardan başka yapılmakta olan genel yayım hizmetlerinin aksatılmadan devam etmesini 
sağlamak üzere bu bölüme 1953 yılı Bütçesinde 100 000 liralık ödenek ilâve edilmesine katî bir 
lüzum görülmektedir. 

Bölüm 476 - Madde 10 — Kurslar genel giderleri 

1952 yuh 1953 yıüı 
ödeneği teklifi Fazbsı 

Lrra Lira Lira. 

50 000 75 000 25 000 

öğretmenlerimizin yetişmeleri ve gelişmeleri bakımından kurslardan çok faydalanmaktayız. Bu 
yıl Fizik - Kimya, Tabiiye, Almanca,tngilizce, Elişleri, Gezici Coğrafya, Filimcilik, İzcilik ve Yav-
rukurtbaşı yetiştirme kursları açılmıştır, önümüzdeki yıllarda daha çok ve çeşitli kurs açılması 
lâzımgeldiğinden bu bölüme en az 25 000 lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 



Bölüm 476 - Madde 20 

1952 yıllı 
ödemeği 

Lilra 
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— Meslekî 

1953 yflı 
te&lifi 
Lira 

ve teknik kurslar 

Fazlam 
Lira 

680 700 830 700 150 000 

1953 yılında yeniden açılacak gezici kurslar için istenilen 150 000 liralık zammın müfredatı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Bini Kurs Malzeme, avadanlık ve eşya için 
No. Kursun adı : sayısı iüzlınlu ödenek 

1 Gezici köy demircilik ve marangozluk kursları 20 
2 Demircilik ve marangozluk ilce kursları 10 
3 Duvarcılık ve dülgerlik japı kursları 10 
4 Köy kadınları gezici kursları 40 
5 İlce sıhhi tesisatçılık kursları 5 
6 Örme mobilyacılık kursu 3 
7 Kunduracılık kursu 1 
8 Halk eğitimi kursları 
?) Halk eğitimi için ticaret okullarında açıla

cak muhtelif meslek kursları 15 
10 öğretmen tekâmül kuraları 16 
11 Endüstri kursları 5 
12 Esnaf kursları 10 

150 000 

Bölüm 477 — Millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların ve izcilerin her 

20 
10 
10 
40 
5 
3 
1 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1 500 = 30 000 
1 800 == 18 000 
1 500 = 15 000 

500 = 20 000 
2 000 = 10 000 
1 000 == 3 000 
3 000 = 3 000 

12 500 

6 000 
16 000 
3 000 

13 500 

1952 yılı 
ödeneği 

Lira 

çeşit giderleri 
1953 yılı 

teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

— 10 000 10 000 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının her türlü zaruri masraflar ile 29 Ekim Cumhuriyet Bay
ramı masraflarını karşılamak maksadiyle 1953 yılı Bütçesinde yeniden açılan bu bölüme 10 000 lira
nın konulması lüzumlu görülmüştür. j-i-\— -

Bölüm 608 — Türkçe dil ve kültür dersleri öğretmenlerinin aylıkları için özel okullara yardım 

1952 yıflı 1953 yıüı 
ödeneği teklifi Fazlam 

Lfra Lira Lira 

385 000 455 686 70 686 

1. Azınlık okullarında çalışan Türkçe dil veTürkçe kültür dersleri öğretmenlerinin ücretleri 
bakanlığımızca ödenmektedir. Bu okulların Türkçe dil ve Türkçe kültür dersleri öğretmenlerinin 
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ücretleri Bakanlığımız Müdürler Komisyonunun 10. V. 1952 tarih ve 143 sayılı kararı gereğince 
haftada okutacakları her ders saati için ayda ilkkısım öğretmenlerine 650, ortakısım öğretmenleri
ne 1 00Ö ve lise kısmı öğretmenlerine de 1 200 kuruş olarak verilmektedir. Bunlar arasında ilk 
kısım öğretmenleri çok perişan ve acıklı durumdadırlar. Azınlık okulları bu öğretmenlere Türk
çe dil ve Türkçe kültür derslerine ait bakanlığımızca okullara yardım olarak gönderilen paradan 
fazla bir ücret vermemektedirler. Bu takdirde azınlık okullarının ilk kısımlarında 20 saat ders ve
ren ve yıllardanberi bu müesseselerde çalışan bir öğretmenin eline ancak 110 lira bir para geçmek
tedir. Diğer taraftan ilk kısım Türkçe dil ve Türkçe kültür dersleri öğretmenleri orta kısımlarda 
ve liselerde çalışan öğretmenler gibi, hariçten hiçbir özel vazife sağlama imkânlarına da malik de
ğildirler Terfi, kıdem ve emeklilik gibi haklardan da mahrum olarak az bir ücretle çalışan ve ha
len almakta oldukları aylık ders saati ücretiyle geçimlerini teminde çok sıkıntı ve müşkül du
rumlara düşen azınlık okulları ilk kısım öğretmenlerine ders saati başına verilen 650 kuruş ücre
tin 800 kuruşa çıkarılmasına lüzum ve zaruret vardır. Bu da geçen yıla nazaran bu Türkçe dil ve 
Türkçe kültür derslerine ait tahsisatta görülen artışın 70 686 lirasını teşkil etmektedir. 

2. Her yıl yeni sınıflar açılmakta, Türkçe dil ve Türkçe kültür saatları da buna göre artmak
tadır. . , . . , . 

Azınlık okulları İlk Orta Lise Toplam 

Rum 
Ermeni 
Musevi 
Bulgar 

49 
28 
7 
1 

5 
5 
1 

— 

5 
3 
1 

— 

59 
36 
9 
1 

85 11 105 

ödeneğin tevzi şekli okul adı Lira 

Okulun bulunduğu 

İstanbul 
İstanbul. 
İstanbul 
İzmir 
Çanakkale 
Bdirnc 

İlkokullar için 
Ortaokullar için 
Liseler için 
Yeni sınıflar için 

Okul. Okul. 
mahal Sayısı Adı 

78 İlkokul 
.11 Ortaokul 
9 Lise 
2 İlkokul 
4 İlkokul 
1 İlkokul 

Sınıf 
sayısı 

387 
36 
28 
10 
20 

4 

Haftalık 
Deı •s saati 

3 615 
352 
241 

94 
177 
41 

376 992 
42 240 
34 704 

1 750 

455 686 

Ders başına hesap 
edilen ücret Kr. 

800 
l 000 
1 200 

800 
800 
800 

Toplam 
Lira 

347 040 
42 240 
34 704 

9 024 
16 992 
3 936 

1953 yılında yeniden açılacak sınıf
ların ücret tutarı 

453 936 

1 750 

455 686 
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Bölüm 611 — Devlet Tiyatrosuna yardım 

1952 yuh 1953 yıllı 
ödeneği teklifi Fazlam 

Lifa Lira Lira 

1100 000 1 300 000 200 000 

Devlet Tiyatrosunun 1 Mart 1953 tarihinden 28 Şubat 1954 tarihine kadar olan bütçe umumi mas
raflarına 200 000 liradan ibaret munzam bir tahsisatın ilâvesine zaruret hâsı olmuştur. Bu duruma 
göre : 

Lira 

1. 5441 sayılı Devlet Tyatrosıı Teşkilât Kanununun 10 neu maddesinde derpiş edilen 
aylık ücret hadlerinde önümüzdeki yılı bir miktar daha yaklaşabilmek ve mukavele ile is
tihdam edilen bütün sanatkârların meslek arızası, tazminat, teknik yardım ve saire 
nev'inden olan sosyal ihtiyaçların imkân nispeti o rinde karşılanabilmek için : 90 000 

2. 1949 yılından itibaren tamamlanmamış olarak işletmeye açılmış Opera binasının 
sahne, dekor deposu, atelye imarethaneleri için lüzumlu teknik tesisatı ve teçhizat ile bun
ların bakım ve işletmeleriyle ilgili hususları temin etmek üzere : 80 000 

3. Bütün Devlet Tiyatrosundaki işletme tahammülü gereğince önümüzdeki yıldan 
itibaren 12 eserden 20 esere göre ayarlanması icabeden sahne faaliyeti ile ilgili sahne gi
derleri noksanını karşılıvabilmesi için: 30 000 

200 000 

Bölüm 613 — 5830 »ayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş olan binalardan çeşitli kültür hizmet
lerinde kullanılacak olanların her türlü giderlerini karşılamak maksadiyle il ve ilçelere yardım 

1952 yuh 1953 yıllı 
ödeneği teiklifi Fazlası 

Li'ra Lira Lira 

— 60 000 60000 

5830 sayılı Kanunla Hazineye intikal edip Bakanlar Kurulu karariyle Bakanlığımıza tahsis 
edilmiş bulunan binalardan hâlen İstanbul, İzmir ve Kastamonu eski halkevi binaları mahallin çe
şitli kültür hizmetlerinde kullanılacaktır. Gerek bu binaların ve gerekse ileride yine bu maksat 
için kullanılacak olanların istenilir şekilde faaliyet göstermelerini temin maksadiyle her türlü gider
lerini karşılamak üzere 1953 yılı Bütçesinde yeniden acılan bu bölüme 60 000 liranın konulması 
lüzumlu görülmüştür. 

Bölüm 701 - Madde 10 — Devlet inalı olan binaların onarımı 

1952 yuh 1953 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

600 000 810 000 210 000 

Binaları Hazineye ait olup, esaslı surette tamir ve tadile muhtaç olan lise, öğjnetmen okulu ve 
ortaokullarımızın (elverişli şartlar altında verimli bir şekilde çalışmalarını temiuen 1 042 700 lira-



- İ§2 — 
İık onarma Ödeneğine lüzum vardır. Ayrıca binalarda çeşitli onarımlar yapılacak olan lise, öğret
men okulu ve ortaokullarınızın tesbit edilen onarım ödeneği ihtiyacı 260 066 liraya baliğ olmakta
dır. Bu itibarla ceman 1 303 766 liralık ödeneğe ihtiyaç varsa da, en lüzumlularının yaptırılması 
için bu maddeye 210 000 liranın ilâvesine katî zaruret vardır. Tamir ve tadili yaptırılacak binala
rın müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

Onarım cetveli 

Okulun adı Lira 

Erzurum Kız öğretmen Okulu binasınm esaslı suret
te tamir ve tadili 100 000 
Elâzığ Kız Öğretmen Okulu Binasının esaslı surette 
tamir ve tadili 
Diyarbakır Lisesi orta kısmı binasmın tadil ve tamiri 
İstanbul Kız Lisesi Binasının esaslı onarımı 
İstanbul, Kandilli Kız Lisesi binasmın esaslı onarımı 
İstanbul, Vefa Lisesi binasmın esaslı onarımı 
İstanbul, Galatasaray Lisesi binasmın esaslı onarımı 
Manisa Lisesi binasının esaslı onarımı 
Balıkesir Lisesi binasının esaslı onarımı 
İstanbul Eğitim Enstitüsü binasının ahşap çatısının 
yaptırılması 
İstanbul, Kandilli Rasathanesinin iç yolarının ikmali 
ve müessesenin çeşitli onarmaları 
G-öynük Aksemsettin Türbesi çevresinin tamir ve tan
zimi 
Divrik Melik Turan Darüşşifasının onarımının ikmali 
Ankara Yıldırım Baya zıt Yüksek öğrenim öğrenci 
Yurdu binası çatısının onarımı 
Kütahya Vahitpaşa Kütüphanesinin onarımı 
Manisa Genel Kütüphanesinin onarımı 
İstanbul kütüphanelerinin onarımı 
Konya O-enel Kütüphanesinin onarımı 

50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
50 000 
150 000 
50 000 
50 000 

50 000 

10 000 

20 000 
40 000 

60 000 
12 000 
18 000 
15 000 
15 000 

840 000 

"Bölüm 781 — Kamulaştırma ve satınalma giderleri 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği tetklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

50 000 200 000 150 000 

Bursa Erkek Lisesi orta kısmı tarafından faydalanılan Muradiye semtindeki Türk Eğitim Der
neğine ait binaların satınalmması için 160 000 liraya ve Süleymaniye Kütüphanesi binasının 
müştemilâtından olup, şahıslara ait bina ve dükkânların istimlâki için de 40 000 liraya katî ihtiyaç 
bulunduğundan ceman 200 000 liranın bu bölüme konulması lüzumlu görülmüştür. 
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İBÖİüm ?42 — 52İÖ sayılı Kanuna göre yapılan köy okullariyle öğretmen ve köy sağlık memul'-

larının evleri yapımı için para ve ayın yardımı 

3,952 yıdı 1953 yûı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lüra Lira Lira 

10 000000 12 000000 2 0 0 0 0 0 0 

Okulsuz 19 000 köy vardır. Yapılması gerekli bu miktar okulun bugünkü rayice göre beheri 
20 000 lira hesabiyle, 380 milyon liraya ihtiyaç vardır. Diğer taraftan 1950 yılından önce yapı
lan köy okullarının çoğu çeşitli sebeplerle proje ve keşiflerine göre noksansız olarak ikmal edil
memiş olduklarından ve köylü de bu noksanları ikmal edemediği gibi, bir kısım köylerde do eğit
men veya öğretmen verilmek suretiyle köyce temin edilen muvakkat binalarda açılmış olan okul
lann binaları olmadığından ve bir kısım binalar da daha eski zamanlarda yapılmış ölüp, köylü
nün tamir edemiyeceği derecede harap olmuş bulunduklarından bunların onarılması ve gerekon 
yerlerde yeni okullar yapılması zaruridir. Bu durumda olan okullann onarılması için keşifleri 
yaptırılmakta ve yeni yapılması gerekenlerin miktarları ayrıca tesbit olunmaktadır. Kea^en inşaat 
malzemesi fiyatları da artmış olmasından ve mevcut 15 700 köy okulundan yarısından fazlasını 
büyük onarma ve yenilerinin yapılmasına zaruret bulunmasından dolayı bu bölüme 2 000 000 lira 
ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

' . _ Bölüm 743 - Madde 10 - 20 

Madde 10 — Ortaokul binası yaptıran müteşebbis derneklere yardım 

Madde 20 — ilkokul binası yaptıran müteşebbis derneklere yarcl m 

1952 yılı 1953 ydı 
ödeneği fceûdifi Fazlam 

Lira Lira Lira 

Madde : 10 500 000 000 000 400 000 
Madde : 20 — 400 000 400 000 

500 000 1 300 000 800 000 

1. Ortaokulu buhmmtyan yerlerin kısa zamanda birer ortaokula kavuşturulabilmesi için halkm 
yardımları ile müteşebbis dernekler tarafından inşasına başlanılan okulların ikmalleri için Devlet 
Bütçesinden teşvik mahiyetinde yapılan yardımların büyük tesiri olmakta ve dolayısiyle bu yer
lerde ortaokul açılması imkân dâhiline girmektedir. Bu sebeple 10 nen maddeye ilişik listede 
gösterilen, ihtiyaç, listesine göre 1 500 000 liraya ihtiyaç gösterilmekte ise de, ancak 400 000 Ura 
ilâvesiyle 900 000 lira teklif edilmiştir. • ,,.:'...'.)« 

2. 5166 sayılı Kanunun 3 neü maddesine göre inşaları il özel idarelerine bırakılmış olan il ve 
ilce merkezleriyle belediye teşkilâtı olan bucak ve köylerde özel idare gelirlerinin kifayetsizliği dola
yısiyle lüzumlu binalar yapılmakta, bu yüzden sözü geçen yerlerdeki okuma çağındaki çocukların 
ortalama c/c 40 ı tahsilden mahrum bulunmaktadır. Bu yerlerde ihtiyacı karşılamak üzere halk tara
fından dernekler teşkili suretiyle okul binalar inşasına teşebbüs edilmekte ve faaliyete geçilmiş bu
lunmaktadır. Fakat ekseriya mahallî yardımlarla inşa edilmek istenen okullara yapılan sarfiyat hal
kın takati dışında kaldığından bu teşebbüsleri desteklemek ve bu suretle inşaatına başlanmış ve ikmal 
edilmemiş binaların ikmallerine yardım olmak üzere yeniden açılan-20 nci maddeye 400 000 liranın 
^onulması zaruri görülmüştür. 
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Ortaokullar için yardım ödeneği istiyen yerlere ait cetvel 

İli 

Afyon 
Ankara 

» 
» 

• » 

» 
» 

Aydın 
Amasya 
Antalya 
Bilecik 
Bilecik 
Bingöl 
Bursa 

» 
» 

Çorum 
Çoruh 

• » 

Denizli 
» 
» 
» 
» 
» 

Diyarbakır 
» 
» 

Edirne 
Ellâzığ 
Kayseri 

» 
» 

Kırşehir 
Kocaeli 

» 
» 

Konya 
Kütaihya 
Malatya 
Manisa 

İlçesi 

Şuhut 
Ayaş Ortaokulu 
Haymana 
Elmadağ 
Keskin 
Kalecik 
Ş. Koçhisar 
Bozdoğan 
Gümüşhacıköy 
Finike 
Osmaneli 
İnönü 
Kiği 
Yenişehir 
İznik 
Orhangazi 
Alaca 
Ardanuç 
Yusufeli 
Acıpayam 
Buldan 
Çal 
Çivril 
Sarayköy 
Tavas 
Bismil 
Ergani 
Silvan 
Keşan 
Palu 
Bünyan 
Gesi 
Ütfgüb 
Hacıbektaş 
Karamürsel! 
Kandıra 
Karasu 
Çumra 
Uşak 
Adıyaman 
Alaşehir 
Salihli 

İstenilen 
ödenek 
Lira 

10 000 
25 000 
35 000 
3 500 
3 500 
5 000 

10 000 
25 000 
5 000 

15 000 
15 000 
15 000 
60 000 
10 000 
10 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 
8 0O0 

15 000 
60 000 
10 000 
12 000 
7 000 

80 000 
15 000 
80 000 
5 000 

60 000 
7 000 
3 000 

50 000 
3 000 
5 000 

10 000 
15 000 
20 000 
50 000 

5 000 
10 000 
12 000 

İli 

Manisa 
Mardin 

» 
» 
» 
» 

Muğla 
Muş 

» 
Niğde 
Ordu 
Rize lise bina
sı için 
Rize 
Rize 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 

1 sparta 
» 

İzmir 
İstanbul 
Kars 

» 
Kastamonu 
Tokad 

» 
» 

Tunceli 
Trabzon 

» 
» 

Urf'a 
» 

Yozgad 
» 
» 

İlçesi 

Karaağaç 
Cizre 
Midyat 
Derik 
Savur 
Nuseybin 
Yatağan 
Malazgirt 
Bulanık 
Gülşehir 
Gölköy 

Çayeli 
Pazar 
Beşiri 
Boyabat 
Merkez Ortaokulu 
Yıldızeli 

Eğridir 
Atabey (bucak) 
Seferihisar 
Yalova 
Arpaçay 
Çıldır 
Abana 
Turhal 
Reşadiye 
Zile 
Mazgirt 
Çaykara 
Maçka 
Of 
Siverek 
Sürüç 
Sorgun 
Akdağmadeni 
Boğazhyan 

Toplam 

İstenilen 
ödenek 
Lira 

30 000 
5 000 

20 000 
5 000 

28 000 
25 000 
10 000 
20 000 
7 000 
6 000 

10 000 

50 000 
6 000 
5 000 

15 000 
9 000 

25 000 
12 500 

20 000 
25 000 
İ 2 000 

5 000 
20 000 
20 000 
10 000 
30 000 
10 000 
50 000 
95 000 

8 000 
10 000 
7 000 

20 000 
20 000 
5 000 
5 000 
5 000 

1 500 000 
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Bölüm 751 — Lise ve ortaokullar için satınalınacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve has

tane gereçleri döşeme, demirbaş, ders aletleri giderleri 

1952 yılı 1953 yılı 
ödeneği tekılifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

350 000 600 000 250 000 

Mevcut liselerimizden 26 sının, öğretmen okullarımızdan 9 unun fizik aleti yoktur. 1953 te 10 
lise ve 5 öğretmen okulunun fizik ders aletlerinin sağlanması için 150 000 liraya ihtiyaç vardır. 
Fizik ders aleti olmıyân liseDerimizin sayısı 26, öğretmen okullarının sayısı .ise 9 dur. 

1951 yılı Bütçesindeki tesisat ödeneği ile satın alınan 100 takım fizik ders aletlerinden 98 takımı 
1952 yılı Bütçesindeki tesisat ödeneği ile sağlanan 100 takım fizik ders aletlerinin tamamı ortaokul
larımıza dağıtılmış ve dağıtılmak üzeredir. Mevcut 341 ortaokulumuzda daha 143 tanesinin bu 
alletlere ihtiyacı vardır. Fizik aleHeri olmıyan ortaokullarımızın sayısı 147 dir. Bu ortaokulları
mızdan bir kısmının da ders aletleri ihtiyacını karşılamak üzere 150 000 liraya ihtiyaç vardır. Mev
cut lise, öğretmen okulu ve ortaokulları ile bu yıl açılacak olan ortaokulları, Elâzığ öğretmen Oku
lunun da sıra, dollap, masa, sandalye, kürsü, yazı tahtası, soba gibi tesisat malzemelerine şiddet
le ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu malzemelerin temini için en az 300 000 liralık ödeneğe katı za
ruret vardır, Bu bakımdan 1953 yılı için bu bölüme 250 000 liralık bir ödeneğin eklenmesi gerek
mektedir. 

Bölüm 761-Madde 10 — 5376 sayılı Kanuna göre açılan ve açılacak olan yurt ve aş evlerinin tesis 
giderleri 

1952 yılı 1953 yıüı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

150 000 200 000 50 000 

istanbul ve Ankara'daki yüksek Öğrenim öğrenci yurtları ve aş evleri için 5375 sayılı Kanun ge
reğince bu yıl da tesis masrafları oliarak 200 000 lira konulması iealbedecektir. Bu para ile: 

a) Ankara'da mekanize çamaşırhane tesisi için 40 000 lira sarf edilecektir. 
Ankara yüksek öğrenim yurtlarında 1 500 den fazla öğrenci bulunmakta fakat yurtlarda bun

ların çamaşırlarını ve yatak takımlarını yıkayabilecek şekilde bir şamaşırhane nıeveut değildir. 
Yalnız Cebeci'deki Siyasal Bilgiller Fakültesi Yurdunda bir çamaşırhane vardır. Bu çamaşırhane 
yalnız bu yurt öğrencilerinin ihtiyacını karşıbyabilnıelktedir. Diğer öğrencilerin çamaşırları ve ya
tak takımları mütaahhide verilmektedir. Sözü geçen çamaşırhanenin tevsii veya gece, gündüz ça
lıştırılmak suretiyle bütün yurtların ihtiyacını karşılıyalbilmenin mümkün olup olmadığı hususunda 
Bakanlık Yapı tşlleri Müdürlüğünce keşif yaptırılmış ise de, yer imkânsızlığı dolay isiyle tevsiine, 
makinelerin esM kurutma tertibatının ve kurutma yerlerinin yokluğu dolayısiyle de gece, gündüz 
çalıştırılmasına imkân olmadığı neticesine varılmıştır. Bu durum karşısında İstanbul'da olduğu 
gibi, Ankara'da da mekanize bir çamaşırhane tesisi zaruri görülmektedir. Zira açık vermekte olan 
yurt bütçesinden büyük bir yekûn teşkil eden çamaşır giderlerinden kısıntı yapılmasına imkân gö
rülememektedir. Ancak çamaşırhane yaptırıldığı takdirdedir ki, her yıl 25 - 30 bin lira tutan ça
maşır yıkatma giderlerinden yarı yarıya tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. Binaenaleyh Cebe
ci'deki Siyasal Bilgiler Fakültesi Yurdu çamaşırhane tesislerinden de faydalanılmak suretiyle 
yurtlardan birinde mekanize bir çamaşırhanenin 40 000 liraya kurulabillmesi talhmin ve teklif olun
muştur. 
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b) Ankara'da bulunan 3 yurtta 1500 den fazla, istanbul'daki 11 yurttu 2000 den fazla öğrenci 

l>arımnakta ise de, bu »ayıda öğrenci ihtiyacını karşılıyacak yatak ve yemek takımları mevcut olmadı
ğından halen pek büyük sıkıntı çekilmektedir. Eski yurtlardan alınan demirbaş eşyalar da çok harap 
bir Vaziyette olduğundan değiştirilmesi ye mümkün olanlarının da tamiri gerekmektedir, bundan do
layı 14 yurda, masa, yatak, yorgan, çarşaf, karyola, mutfak malzemesi, sandalye, elbise dolabı gibi 
noksanlarını karşılamak için 60 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

x') istanbul'da Yerebatan'daki Sınai Kimya ve Umumi Kimya Enstitülerine ait olup, yurt ola
rak kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsis olunmuş binalarda gerekli tadil ve onarmalar yapılmak
tadır. önümüzdeki ders yılı başında faaliyete geçecek olan bu yurda her ne kadar Bayazıt Yüksek 
Öğrenim öğrenci Yurdunun demirbaş eşyaları nakledilecek ise de, bu eşyalar her ihtiyacı karşılıya-
mamakta ve hem de harap bir durumda bulunmaktadır. Bundan böyle Yerebatan yurdu için de ilk 
tesis malzemesine ve bunun için 50 000 liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

d) Üniversitelerin ilk blokunu teşkil etmek ve 1953 malî yılından önce bitmek üzere istanbul'
da, Vezneciler'de 200 kişilik bir öğrenci yurdu binası yapılmak^dır. Bu yurdun karyola, yatak ta
kımı, mutfak levazımı, masa, büro takımı, sandalye, elbise dolabı ve saire gibi ilk tesis giderlerini 
karşılamak üzere 50 000 liranın sarfedilmesi icabetmektedir. 

Bölüm 761 - Madde 20 — Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutların genişletilmesine 
dair olan 4304 sayılı Kanuna ek 5642 sayılı Kanun gereğince yapflaca'k giderler 

1962 yılı 
ödeneği 

Lira 

2 500 000 

1953 yılı 
teklifi 
Lira 

5 000 000 

Fazlası 
Um. 

2 500 000 

)58 yılında yaptırılması düşünülen bina ve tesirlere ait müfredat aşağıda, gösterilmiştir 

Lira 

1. 

4. 
5. 
(i. 
7. 
8'. 
9. 

10. 
11. 
12. 
Ki. 
14. 

16. 

1952 den devren g^len işlere 
Adana Motor ve Makine Okulu 
Kırşehir Erkek Sanat Enstitüsü Demir ve Tas 
İşleme Atelyesi 
İzmir Erkek Sanat Enstitüsü Elektrik Atelyesi 
Bitlis Erkek Sanat Okulu Binası 
Siird Erkek Sanat Enstitüsü binası 
Burdur Ertkek Sanat Enstitüsü Demir Atelyesi 
Erzincan Erkek Sanat Enstitüsü binası 
Eskişehir Kız Enstitüsü 
istanbul - Bakırköy Kız Orta Sanat Okulu 
Ankara Ders Vasıta ve Clenel. Deposuna ilâve 
Malatya Ticaret Lisesi 
Burdur Kız Enstitüsü 
İstanbul -, Kızılçcsme Kız Orta Sanat ve Erkek 
Sanat okulları 
Ankara, Olgunlaşma Enstitüsü 
Ankara Atatürk Kız Enstitüsü Tocuk Bakımevi 
A telvesi 60 000 

2 500 000 
200 

7ü 
50 
100 
150 
75 
120 
100 
.100 
80 

000 

000 
000 
000 
000 
00ü 
000 
000 
000 
000 

50 000 
100 000 

150 000 
117 500 
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Lira 

17. İzmir - Karşıyaka Kız Enstitüsü (mevcut bina
nın ikmali) 

18. İstanbul - Baltacılar Dairesinin ikmali 
19. Yapı işlerine alınacak teknisiyenler 
20. Denizli, Kayseri, Samsun, Erzurum'da açılacak 

motor, ziraat ve makine şubelerine ait atelye 
21. İzmir Motor ve Makine Okuluna avadanlık 
22. Adana Motor ve Makina Okuluna avadanlık 
23. öğrenci Filimleri Atelyesine 
24. Yeniden açılacak 4 okula traktör, makine ve 

avadanlık 

Toplam 

Bölüm 772 — Doğu üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü giderler 

1952 yı'lı 1953 yriı 
ödeneği teklifi Fazlası 

Litat Lira LİTa 

50 000 
100 000 
82 500 

200 000 
200 000 
50 000 
100 000 

200 000 

5 000 000 

— 1 000 000 1 000 000 

Bilindiği gibi, Doğu bölgelerinde her derece ve şubede okulları ve nihayet fakülte ve enstitü
leri ile bir kültür merkezi vücuda getirilmesi iktidar prtisinin programında'hususi bir ehemmiyet
le zikrolunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı iki yıldanberi bu bölgede ilkinden başlıyarak lise ve sanat enstitülerine 
kadar her türlü okullar açılmasına, bunların bina ve personel ihtiyaçlarının giderilmesine dikkat 
etmekte ve bir kısım yabancı memleketlerde benzerleri görülen, çevre ihtiyaçlarına sıkı sıkıya 
bağlı bir üniversitenin kurulması fikri üzerinde durulmuş ve gereken kanun tasarısı Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 

Bu üniversite Bakanlığımızca : 

a) Mahallin içtimai, iktisadi ve teknik ihtiyaçlarını, bakır enerji kaynaklarını, bütün şube
leri ile ziraatini, madenlerini, kendisi için bir öğretim ve araştırma konusu olarak ele alacak, 

b) Bu faaliyet sahalarında halka rehber olacak, onun suallerine cevap verecek ve ondan gelecek 
tecrübeleri toplayıp etüd edecek, 

c) Bu çevre gençlerinin mahallî mevzular üzerinde yüksek öğrenim yapmalarını sağlıyacak 
kalkınma için lüzumlu insan elemanını yetiştirecek ve bol miktarda münevverimizi orada toplıya-
cak, 

d) Velhâsıl Doğu'nun gelişmesinde bir ilmî merkez vazifesini »örecek bir müessese olarak an
laşılacaktır. 

Bu tarzda ve tamamiyle yeni mânada bir bilgi, yetiştirme ve araştırma merkezi vücuda getirilmedikçe 
Doğu vilâyetlerimizde gerçek inkişafın tçminine imkân olmıyacağı ve çünkü bu mahallere ait reali
telerin ilmî etüdlerinin her türlü kalkınma hareketlerine mebde teşkil edeceği meydandadır. Böyle 
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bir müessesenin bütün kolejleri, enstitüleri, fakülteleri, arama ve yayılma merkezleriyle teşekkülü 
senelere muhtaç olduğundan bir an evvel işe başlanmasında da zururet vardır. 

Geçen yıl Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine 3 Üniversitemizin seçtiği 15 profesörden 
mürekkep bir ilmî heyeti 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan 50 000 liralık ödenekten faydalana
rak mahallinde tetkikler yapmış, umum müzakere ve istişarelerde bulunduktan sonra, Doğu'da bir 
ünive'rsite tesisinin mutlak lüzumuna kanaat getirerek ön tasarı mahiyetinde telâkki edebilecek mu
fassal bir rapor hazırlayıp Bakanlığa vermiştir. 

Bugün artık kuruluşun icra safhasına geçilmesi icabettiğine kani olan Millî Eğitim Bakanlığı bu 
işle devamlı surette meşgul olacak ve faaliyetleri plânlaştırarak gerekli ilk teşebbüslere geçecek 
bir heyetin teşkilini lüzumlu görmektedir. Teklif edilen işbu Doğu Üniversitesi kuruluş kanunu 
tasarısı ile, sadece bir Doğu Üniversitesi kurulmasının yüksek Meclisçe kabulü, bu kurma işini ida
re edecek heyetin teşkili ve lüzumlu ilk ödeneğin sağlanması hedef tutulmaktadır. Kanun tasalı
sının birinci maddesinde 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa dayanılarak, Doğu Üniversitesinin 
görevi tesbit olunmuştur. Bu maddeye göre Üniversite yukarda da belirtildiği veçhile mahallî şart
ları, fikrî, teknik, zirai, iktisadi ve içtimai bakımlardan etüd edecek, öğretim ve araştırma vazife
lerini bu mihver etrafında toplıyacaktır. 

Doğu Üniversitesi için gelecek yıllar bütçeleri ile alınacak ödeneklerin mütaakıp yıllara da 
sirayet edebilen ödenekler olabilmesi zaruri görülerek tasarının 3 ncü maddesine gereken kayıt 
konulmuştur. Bu itibarla 1953 yılı için istenilen 1 000 000 lira, heyet kararı ile, idare ve teknik 
işleri, lüzumlu görülecek mütehassısların celbi, Üniversitenin illerdeki öğretim üyeleri kadrolarını 
teşkil etmek üzere yabancı memleketlere, öğretmen, profesör ve mütehassıs gönderilmesi, yabancı 
memleketlerden davet olunacak mütehassısların yol parası, etüd masrafları ve ihtisas ücretleri, he
yet üyelerine verilecek huzur hakları, yaptırılacak tesislerin plân ve proje müsabakaları, istim
lâk işlemleri ve diğer tesis ve saire gibi kuruluşla ilgili her türlü hazırlıklar için sarf edilecektir. 
1953 yılı Bütçesinde yeniden açılan bu bölüme 1 000 000 liranın konulması zaruri görülmüştür. 

Bölüm 741 - Madde 41 — Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

Millî Eğitim Bakanlığı 
1952 yılı 1953 yıl* 
ödeneği teklifi Fazlası 

Lira Lira Lira 

— 2400000 2400000 

Binalarına ek paviyon yaptırılacaklarla, yeni bina ve binalarına kalorifer tesisatı yaptırılacak 
okullar ve müesseseler için 2 400 000 liraya ihtiyaç vardır. Yukarda açıklanan inşaat işlerinin 1953 
yılında yaptırılabilmesi için en az 2 400 000 liranın bütçeye konulması zaruridir. 
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Yaptırılacak işleri ve lüzumlu ödenekler aşağıda gösterilmiştir. 

Her sene yeniden ortaokul açılması dolayısiyle 
öğrenci tehacümünün fazlalaşması, bir sınıf ilâ
vesi yüzünden binalarına ek paviyon yaptırıl

ması zaruri olan liselerle muvakkat ve elveriş
siz binalarda öğretim yapan ve yeni bina ya
pılması lüzumlu olan okullar : 

Okulun adı Lira 

Adana Erkek Lisesi 
Erzincan Erkek Lisesi 
Çanakkale Lisesi 
Manisa Lisesi 
Şenkaya Ortaokulu 
Samandağ Ortaokulu 

Paviyon 
» 
» 
» 

Yeni bina 
*> 

Ankara, Bahçelievler Ortaokulu » 
istanbul, Fatih Ortaokulu » 

270 000 
300 000 
200 000 
200 000 
80 000 
80 000 

200 000 
300 000 

t 630 000 

Mevcut binaların noksan kısımlarının ikmali 
Yaptırılacak iş Lira 

Devlet Konservatuvarı pavyonu 
Kars Lisesi binasının esaslı onarımı 
İstanbul - Bayazıt, Süleymaniye, Üs 
küdar, Şemsipaşa kütüphaneleri res
torasyonu 
İstanbul Millî Eğitim Basımevi bina
sı ilk kısım inşaatı 
Arkeoroloji Müzeleri Eski Şark 
Eserleri binasının onarımı 
İstanbul - Yere'batan'da'ki öğrenci 
yurdu binasının kalorifer tesisatı 
Ankara Devlet Konservatuvarı ka
lorifer tesisatı 
Millî Kütüphane kalorifer tesisatı 
Kars Lisesi 'binası kalorifer tesisatı 
Erzurum öğretmen Okulu kalorifer 
tesisatı 

100 000 
200 000 

80 000 

60 000 

50 000 

ı 
30 000 

20 000 
17 000 

113 000 

100 000 

770 000 

1 630 000 
770 000 

2 400 000 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

Aylıklar 
1950 yılında 87 751 122 liradan ibaret bulunan bakanlık bütçesinin yatırımlar kısmı 
her yıl geniş ve hummalı artışlarla 1952 yılında 139 798 144 liraya yükselmiş, prog
ramlarımızın tahakkukunu sağlamak maksadiyle bu miktar 1953 yılı Bütçesi 
için 164 826 726 lira teklif edilmiştir. 
Yatırımlar kısmının 1950 yılına nazaran yüzde 185 nispetinde çoğalmasına mukabil 
bu işlerin yürütülmesi için lüzumlu kadroların sabit kalması iş ve hizmeti müteessir 
edecek bir durum arzetmektedir. Bütçe Komisyonu raportörleri raporlarında Bayın
dırlık Bakanlığının üzerine almış olduğu vazife ve hizmetlerde mevcut teknik eleman 
kadrosunun, bir hayli genişlemiş ve önümüzdeki yıllarda daha genişliyecek olan iş 
hacmim karşılıyacak yeterlikte olmadığı kanaat ve mütalâalarını izhar etmişlerdir. 
Etüd, proje, keşif, murakabe ve kontrol işlerinin lâyıkiyle yapılabilmesi, diğer bir ifa
de ile işlerin süratle, fen v.e sanat kaidelerine göre yapılması, iktisadi şartlara ve 
memleket icaplarına uyması velhasıl işlerin müteessir olmaması ancak yeter miktar
da personelin bulundurulması ile mümkündür!. Bu itibarla 13 adedi merkez ve 25 
adedi iller teşkilâtına ait olmak üzere 38 aded memur (L) cetvelinden çıkarılmıştır. 
Bunların senelik tutarı 125 100 liradır. 
Merkez ve iller memurlarından halen Bakanlık enirinde bulunan memurlar arasında 
bir tebeddülat yoktur. 
Bu suretle bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 168 780 lira fazlasiyle 4 610 500 
lira konulmuştur. . , , . - , . . . 

ücretler 
Memleketimiz için çok lüzumlu olan yeraltı sularının mahiyet ve durumlarını araştı
rıp tesbit ve Teknik Üniversitede kurulan Hidro Jeoloji Enstitüsü ile iş birliği temin 
etmek maksadiyle bir dokümantasyon bürosunun kurulması icabetmiştir. 
Diğer taraftan yeni liman inşaatı için dış krediden faydalanılarak satmalınan tarak 
gemisi ve sair liman inşaat vasıtaları için mevcut kaptan, makinist ve mürettebat kad
rolarının adedi ziyadeleştirilmiş ve ihdas edilen Su îşleri Şube müdürlükleri için 12 
aded daktilo kadrosu (D) cetveline ilâve edilmiştir. 
Buna mukabil bugünün ihtiyacına cevap vermiyen 11 kadro cetvelden çıkarılmıştır. 
Bunların senelik tutarı 10 740 liradır. Bu suretle 1952 Bütçesine nazaran bu bölü
me 130 540 lira fazlasiyle 625 540 lira konulmuştur. Fazlalığın bir kısmı ücret inti
bakı dolayısiylo ücret artışlarına aittir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
201 nci bölüm için arzedilen mucip sebeplerle, artan iş hacmini karşılamak ve inşasına 
başlanılmak üzere bulunan Seyhan barajı inşaatı ile 1953 yılı su programlarımızın gerek 
keyfiyet ve gerekse kemiyet bakımından Merkeze ait muamelelerinin zamanında ifasını 
temin maksadiyle Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi ile Su îşleri Reisliği için 
yeniden bir kısım memuriyetler ihdasına zaruret hâsıl olmuştur. Yapı ve İmar tşleri Reisli 
ğinin geçici hizmetlileri için 1952 Bütçe lasarısiyle teklif edilen ödenek sabit tutulmuştur. 
Bakanlıklar bütçelerine konulan inşaat ödeneklerinin Bütçe Encümeninde Bakanlığımız 
bütçesine aktarılması sırasında bu işlerin kontrol ve sair muameleleri için muktazi per
sonelin kadro karşılığı olmak üzere bu ödeneklerin yüzde birinin bu tertibe ilâvesi icap 
edecektir. 
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Bölüm yekûnu 1952 Bütçesine nazaran 305 958 lira fazlasiyle 1 817 530 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Bu seneye kadar 1 500 lira aylık ücretle istihdam edilmekte bulunan, mütehassıs jeolog 
vazifesinden ayrılmıştır. Yapılan araştrmalara rağmen bu miktar ücretle çalışmaya ta
lip bir mütehassıs temin edilememiş ve Hüksmetçe ehemmiyetle ele alman su mevzuala-
rımız göz önünde tutularak bir mütehassısa katî surette ihtiyaç bulunduğu ve bunun 
2 500 liradan aşağı olamıyacağı anlaşılmıştır. Hem arada hâsıl olan bu farkı ve hem de 
Demiryollar inşaatında (1 200) lira aylık ücretle çalıştırılmakta olan yabancı uzma
nın aylık ücretine yapılması zaruri bulunan (100) liralık zammın bir yıllık tutarını 
karşılamak üzere bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 13 200 lira fazla konulmuştur. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
1953 yılı için «L» cetvelinden serbest bırakılması teklif edilen kadrolara tâyin edilecek 
memurların kanuni haklarının karşılanabilmesi için bu bölüme 1952 yılı Bütçesine naza
ran 8 700 lira fazlasiyle 181 300 lira teklif edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü-
kâfetı 
1953 yılında fazla tediye umulmadığından 1952 yılı Bütçesinde olduğu gibi 1 500 lira 
teklif edilmiştir. 

5434. sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin «D» fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncıı maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
«L» cetvelinden çıkarılan ve «D» cetvelinde ihdas edilen kadrolar dolayısiyle maaş 
ve ücret tertiplerine konulan ödenek artmış olduğundan bu bölüme 1952 yılı Bütçesine 
nazaran 16 980 lira fazla konulmuştur. 

Temsil ödeneği 
Müsteşarlık makamının temsil ödeneni olup ayda 175 lira hesabiyle 2 100 lira konul
muştur. 

Merkez daireleri büro giderleri 
Su İşleri İşletme Merkez binası olarak yaptırılan binanın öteberi giderleri, aydınlatma 
ve ısıtma gibi masrafları binanın yapıldığı tarihten beri işletme tertibine mevzu 
ödeneklerden tediye edilmekte iken Su İşleri Reisliğinin Bakanlık teşkilâtına dâhil 
diğer inşaat daireleriyle aynı durumda olduğu göz önünde tutularak işgali altında 
bulunan binanın yukarda yazılı masraflarının bütçedeki tertibinden ödenmesi uygun 
görülmüş ve 1952 yılı Bütçesinin tanzimi sırasında bu bölümün çeşitli maddelerine 
tahmini olarak ceman 17 040 liralık bir zam yapılmıştı. Bu meyanda öteberi gider
leri maddesine yapılan 2 000 liralık zammın binalarla bahçelerin bakım, su ve temiz
lik masraflarını karşılamaya kâfi gel m iveceği anlaşıldığından bu bölüme 3 000 lira 
fazla konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

İller büro giderleri 
Eski seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle 1952 yılı Bütçesinde olduğu gibi 
19 500 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Bakanlık dairelerinin basılı kâğıt, defter ve cetvel gibi matbualarının eski senelerdeki 
sarfiyatı göz önünde tutularak 5 000 lira teklif edilmiştir, 
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Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Artan iş hacmi dolayısiyle merkez ile iller ve yabancı memleketler arasındaki telg
raf muhaberatı ve telefon konuşması artmış olduğundan bu bölüme 1952 Bütçesine 
nazaran 11 000 lira ilâve edilmiştir. 

tiler kira bedeli 
İzmir Şirketler Komiserliğinin işgal ettiği binanın kira karşılığı olarak 1952 yılı Büt
çesinde olduğu gibi 400 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler 
«D» cetveline dâhil «74» aded müteferrik müstahdem elbise, ayakkabı; «27» müstahdem 
de iş elbisesi ve ayakkabıya müstehaktır. 1952 yılında verilmiyen 40 müsathdeme pal
to verilmesi lâzımgelmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 1952 Bütçesinde olduğu 
gibi 12 300 lira teklif edilmiştir. 

Yolluklar 
«L» cetvelinden çıkarılan kadrolara yeniden yapılacak tâyinleri karşılamak üzere bu 
bölümün 10 ncu sürekli görev yolluğu maddesine (2 000) ve 40 ncı yabancı memleket
ler yolluğu maddesine de 8 000 lira olmak üzere 1952 yılı Bütçesine nazaran 10 000 
lira ilâve edilmiştir. 

4598 saılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
«L» cetvelinden çıkarılan kadrolara tâyin edilecek memurlar dolayısiyle bu bölüme 
1952 yılı Bütçesine nazaran 6 000 lira fazlasiyle 22 000 lira konulmuştur. 

Taşat giderleri 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutularak 1952 yılı Bütçesinde olduğu gibi 4 000 
lira teklif edilmiştir. 

Temsil giderleri 
Yabancılarla olan münasebatın günden güne artması dolayısiyle zaruri ağırlama masrafları 
için 1952 yılı Bütçesine nazaran 2 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Atatürk Anıt - Kabir parkının tesis ve bakını giderleri 
Park sahasının plânına göre ağaçlandırılmasında ve bakım mascafJarjnda tasarruf 
yapılabileceği anlaşıl d. gından bu tertibe 5 000 İra noksanyle 80 000 lira konulmuştur. 

4623 sayılı Kanun gereğince yer sarsıntısından evvel ve sonra yapılacak işler 
giderleri k:4' c 

4623 sayılı Kanunun tahmil ettiği vecibelerin başarılabilmesi için 1952 bütçesinde 
olduğu gibi 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Yayın giderleri 
Teknik terakkiyatı takip edebilmek üzere yabancı eserlerden geniş mikyasta istifa
de maksadiyle bu bölüme 1952 yılı bütçesine nazaran 3 000 lira fazlasiyle 15 000 
lira teklif edilmişıtir. # 

Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve giderleri 
1952 yılı bütçesinde iki maddeye konulan 20 000 lira bu sene birleştirilmek sure
tiyle bir bölümde toplanmıştır. 
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Milletlerarası kurum ve derneklere katılma yayı 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Kurumlara iştirak payı olarak 1952 yılında ol
duğu gibi 500 lira teklif edilmiştir. 

4585 sayılı Kanun gereğince açılacak yapı kalfa kursu her türlü giderleri 
Kanunu gereğince bu sene (8) ilde yapı kalfa kursu açılacağından bu kursların ilân 
masraflariyle kırtasiye ve idare masraflannı karşılamak üzere 1952 yılı bütçesinde 
olduğu gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Geçen yıl borçları ',***?'* **'"'"' 
1952 yılında tahakkuk etmiş ve edecek borçları karşılamak üzere 1952 bütçesinde ol
duğu gibi 20 000 lira konulmuştur. r . 

Eski yıllar borçları 
1928 - 1951 yıllarından tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere 1952 bütçesinde 
olduğu gibi 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Bu bölüme bu yıl içinde taahhüde bağlanmış veya bağlanmak üzere olan işlerin Muha-
sebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesi gereğince 1953 yılma sirayet eden taah
hütlerin karşılığı olarak 11 444 226 lira ile 5032 ve 5368 sayılı kanunlar gereğince 
İstanbul Adalet Binası ve Verem Savaş tesisleri için yine bu yıla sâri taahhütler kar
şılığı olarak 4 000 000 lira konulmuştur. İki seneden beri sık sık arıza yapan Bakan
lığımız telefon santralinin değiştirilmesine zaruret görüldüğünden bölümün 60 ncı 
Bayındırlık Bakanlığı maddesine 80 000 lira eklenmiştir. Bu suretle bölüm yekûnu 
1952 yılı Bütçesinden 6 731 418 lira eksiği ile 15 444 226 lira olarak teklif edilmiştir. 

5011, 5855 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapımı 
Bu bölüme 1952 yılı Bütçesinde 5011 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan yetki bakiye
si bulunan 3 100 000 lira konmuştu. Bilâhara 5855 sayılı Kanunla 15 milyon liralık 
yeni bir yetki verilmiştir. Binanın ikmal edilebilmesi için yıl içinde yeniden eksilt
meye çıkarılan ve çıkarılacak olan işlerin 1953 yılma sirayet eden taahhütlerini kar
şılamak ve 1952 yılında ödenek kifayetsizliği dolayısiyle yapılamıyan işleri 1953 yı
lında başarmak maksadiyle cari bütçeye nazaran 1 400 000 lira fazlasiyle 4 500 000 
lira konulmuştur. 

Doğu bölgesi memur evleri yapımı 
Doğu bölgesinde yapılmasına başlanmış olan memur evlerinin bitirilmesi ve haricî 
pis ve temiz su tesislerinin inşası için 1952 yılındaki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

5511 ve 5948 sayılı kanunlar gereğince Gördes İlçesinin nakledileceği yerde yapılacak 
mesken, yol, su ve kanalizasyon inşaatı karşılığı 
Bu bölüme kanuni miktar olan 500 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenek ihtiyaca göre 
mesken inşasına ve 5948 sayılı Kanunla tesbit edilen miktar dâhilinde kalmak üzere 
kasabanın yol, su ve kanalizasyon tesislerine sarfedilecektir. 

5367, 5843 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklen
meler 
İnşasına başlanılmış olan Esenboğa, Adana, Trabzon Hava meydanları yapım giderleri 
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ile muhtelif meydanlardaki radyo ve elektrik tesisleri ve yeniden yapılacak hava mey
danlarının etüd ve proje masraflarını karşılamak ve E. C. A.-yardımından temin edile
cek makina bedelleri ile bunların Gümrük Resmi sigorta ve nakliye ücretlerini ödiyebil-
mek üzere 1952 yılı Bütçesine nazaran 1 450 000 lira noksaniyle 9 000 000 lira tdklif 
edilmiştir. 

4677, 5581 sayılı kanunlar gereğince yaılacak Atatürk Anıt - Kabir yapımı her türlü 
giderleri 
4677 sayılı Kanunla verilmiş olan 10 000 000 liralık gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişme yetkisi 5581 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 24 000 000 liraya çıkarılmış 
bulunmaktadır. Bu bölüme, 1952 yılı ula verilmiş ve verilecek olan 1953 yılı vadeli bo
nolarla Anıt Kabir ikinci, üçüncü ve dördüncü kısım inşaat taahhütlerinden 1953 yılma 
sirayet eden miktarları ve tezyini iş r bedelini karşılamak üzere 1952 yılı Bütçesinde 
olduğu gibi 4 000 000 lira konulmuştur. 

Demiryollar yapım giderleri 
3262, 3813, 4643 ve 5075 sayılı kanunlarlai yapılacak Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van 
hudut hatlariyle Bitlis şube hattı yapım giderleri 
Elâzığ - Van hattında 7-14 ncü kısımlar üzerinde inşaat faaliyetle devam etmek
tedir. Bu hat inşaatı için 1952 bütçesiyle verilmiş olan 8 500 000 liralık ödeneğin 
3 683 543 lirası 1951 yılı zarfında verilmiş olan 1952 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Ba
kiye kalan 4 816 457 lira ile 1952 yılı zarfında yapılması icabeden işlere devam edilecek ve 
bu hizmetlerin görülmesi için yeniden 1953 vadeli bono verilecektir. Bu bonoların mik
tarının 3 583 447 lira kadar olacağı tahmin edilmektedir. Bu hatta bu yıl 20 kilometre 
kadar ray ferşiyatı yapılacaktır. 1953 yılı zarfında bu hat üzerinde yapılacak işlerin 
bedeli 20 000 000 lira olarak tahmin dilmektedir. 1952 yılı zarfında kısımlarda gös
terilerek inşaat faaliyetine göre gerek bu sene ve gerekse 1953 yılı zarfında yapı
lacağı tahmin edilen işlerde bir miktar artış veya eksiliş olabilir. 1953 yılı Bütçesiyle 
bu hat inşaatı için 10 300 000 liralık ödenek derpiş edilmiş olup yıl zarfında tasar
lanan işlerin yapılması halinde 9 700 000 liralık 1954 vadeli bono verilmesi icabede-
cektir. ;* 
4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma giderleri 
Bu hat inşaatı için 1952 yılı Bütçesiyle verilmiş olan 2 000 000 liralık ödenekten 
1 408 343 lirası 1951 yılı zarfında verilmiş olan 1952 vadeli bonolara tahsis edilmşi-
tir. Bakiye kalan 591 657 lira ile 1952 yılı zarfında bu hat üzerinde yapılacak iş ve 
hizmetler karşılanacak ve Export - împort Bankasından bu hat ihtiyacı için temin 
edilmiş bulunan bir milyon dolarlık kredinin vâdesi gelen yüzer bin dolarlık iki tak
siti ödenecektir. 1953 yılında mezkûr bankanın iki taksitinin ödenmesi ve diğer iş 
ve hizmetlerin görülmesi için 800 000 lira teklif edilmiştir. 
4643ve5413 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Maraş şube hattı ile Narh - Gazian-
teb - Karkamış hattı yapım giderleri 
Narlı - Gazianteb hattında birinci, ikinci kısımların ve Köprüağzı - Maraş istasyon 
bina ve tesisleri inşaatı ikmal edilmiştir. Üçüncü kısım inşaat devam etmektedir. 
Narlı - Gazianteb pozuna başlanmıştır. Poza lüzumlu dış menşeli ray ve travers gibi 
malzeme temin edildiği takdirde poza devam edilerek yıl sonunda Gazianteb'e varı
lacağı umulmaktadır. Bu hat inşaatı için 1952 Bütçesiyle 7 000 000 liralık ödenek 
verilmiş ve bunun 5 553 280 lirası 1951 yılı zarfında verilmiş bulunan 1952 vadeli 
bonolara tahsis edilmiştir. Bakiye kalan 1 496 720 lirası ile 1952 yılı zarfında ya-
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pılnıası icabeden işlerin bedeli kısmen karşılanacak ve bu işlerin tamamlanması için 
yeaiden 1953 vadeli bono verilecektir. 
1S53 yılı zarfında bu hatta yappılacek işlerin bedeli 12 503 014 lira olarak tahmin 
edilmektedir. 1953 Bütçesinde bu hat inşaatı için 3 500 000 liralık ödenek derpiş edil
miştir. İşlere devam edilebilmesi için 1954 vadeli bono verilmesi iealbedecektir. 

14 5415 sayılı Kanun gereğince yapılacak Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı 
yapım giderleri 
Bu hat üzerinde inşaat faaliyeti devam etmektedir. Armutçuk kısmı inşaatı ve ray 
ferşiyatı bu yıl zarfında tamamlanacaktır, noksan islerin ikmal ve hattın bakım 
masrafları karşılığı olarak 1952 Bütçesine nazaran 1 000 000 lira noksaniyle 900 000 
(lira konulmuştur. Kozlu - Ereğli kısmının inşası için ayrıca ödenek derpiş edilme
miştir. 

20 Makina ve araçların, onarımı 
Nakil vasıtalarında ihtiyaç görülecek onarımları sağlamak üzere 5 000 lira teklif 
edilmiştir. 

30 Satınalınacak makina ve araçlar 
Atölyelere lüzumlu küçük edevat ile makine ve araçların temini için 190 000 lira nok-
saniyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
İşletmeye açılmış bulunan hatlarda yapılmasına lüzum görülen kamulaştırmalar ile 
evvelce yapılmış olan kamulaştırmalardan dolayı bedel tezyidi olarak ilâma müstenit 
idameleri ve Gazianteb • Karkamış, Ereğli - Kozlu arasında inşa edilecek demiryolu 
kıamının etüd aplikasyon ve istikşaf masrafları ile işletmeye devredilmiş bulunan hat
ların kamulaştırma bedelleri karşılığı olarak 1952 yılı Bütçesinde olduğu gibi 225 000 
lira teklif edilmiştir. 

60 Saca tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin giderleri 
tnşa edilmekte olan hatlarda çalışan hizmetlilerle isçilere 3487 sayılı Kanun ve tali
matı gereğince verilecek kaza tazminatı ile bunların tedavi, teçhiz ve tekfin giderle
ri karşılığı olarak 1952 Bütçesinde olduğu gibi 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Limanlar yapım giderleri 
11 Ereğli Limanı ikmal inşaatı giderleri 

Ereğli liman inşaatı devam etmektedir, işin mütehavvil fiyatlı olması, çimento ve de
mir gibi İnşaatın esasını teşkil eden malzeme fiyatlarının zaman zaman değişmesi do-
layısiyle işin maliyeti artmıştır 1952 Bütçesiyle bu liman inşaatı için verilmiş bulunan 
3 500 000 liralık ödeneğin işi tamamlamaya kâfi gelmiyeceği ve 1953 yılına bir miktar 
iş kalacağı anlaşılmaktadır. 2214 ve 5223 sayılı kanunlarla bu liman inşaatı için ka
bul edilmiş olan 20 milyon liralıkyetki dolmuş olduğundan 1952 Bütçesiyle yetkiye 
ilâveten 1 046 000 lira verilmiştir. İnşaatın tamamlanabilmesi için 1953 yılı Bütçesiyle 
yetki haricinde daha 1 400 000 liralık ödenek alınması zarureti hâsıl olmuştur. Bu su
retle 1953 yılında ikmal edilecek olan liman inşaatı için 1952 Bütçesine nazaran 
2 100 000 lira noksaniyle 1 400 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenekle noksan kalan tâ
li işler ve rıhtım arka» imlâsı 1953 yılında ikmal edilecektir. 

12 Trabzon limanı ikssal inşaatı giderleri 
1952' Bütçesiyle bu Hman inşaatı için verilmiş bulunan 2 600 000 liralık ödenekten 

:M1 160 lirası 1951 yüı zarfında verilmiş olan 1952 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. 
ödenek bakiyesi ile yıl zarfında yapılacak iş bedelleri kısmen karşılanacak ve iş bedeli
nin artan kısmı için yeniden 1 057 000 liralık 1953 vadeli bono verilecektir. 
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4643 ve 5222 sayılı kanunlarla kabul edilen yirmi milyon liralık yetkiden 1 057 000 
lira bir bakiye kalmıştır. Gerek 1952 yılı zarfında yapılacak iş bedeli karşılığı olarak 
verilecek 1953 vadeli bonoları ve gerekse 1953 senesi zarfında yapılacak iş bedelini kar
şılamak üzere 3 400 000 liralık ödeneğe ihtiyaç görülmektedir. Bunun 1 057 000 lirası 
20 milyon liralık yetki dahilindedir. 1953 Bütçe Kanunu ile yetkiye ilâveten 2 343 000 
liralık ilâve ödenek verilmesi icabetmektedir. 
İnşaat 1953 yılında tamamlanacaktır. 
Amasra - tnebolu limanları ikmal inşaatı giderleri 
İnebolu - Amasra limanlan inşaatına devam edilmektedir. 1952 Bütçesiyle bu limanlar 
inşaatı için verilmiş olan 1 300 000 liralık ödenekten 135 200 lirası 1951 yılı zarfında 
verilmiş olan 1952 vadeli bonolara tahsis edilmiştir. Bakiyesi ile yıl zarfında yapılacak 
iş ve hizmetler karşılanacak ve iş bedelinin artan kısmı için yeniden 671 000 liralık 
1953 vadeli bono verilecektir. 1953 yılı zarfında yapılacak iş bedellerini ve 1952 
yılı zarfında verilecek 1953 vadeli bonoları karşılamak maksadiyle 1953 bütçesinde 
bu liman inşaatı için 1 370 000 liralık ödenek derpiş edilmiştir. Bu ödenekle 1953 
yılında bu limanlar inşaaitı tamamlanacaktır. 
4870 ve 5241 sayılı kanunlarla bu limanlar inşaatı için kabul edilmiş bulunan 
7 milyon liralık yetkiden 671 000 lira bakiye kalmıştır. 1953 yılında derpiş edilen 
ödenek tamamiyle taahhüt karşılığıdır. Bu itibarla 1953 bütçe kanunu ile 7 milyon 
liralık yetkiye ilâveten 699 000 liralık ilâve ödenek verilmesi icabetmektedir. 
Makina ve araçların onarımı 
Limanlar inşaatında kullanılan tarak gemileri, römorkör ve dubalarla diğer çeşitli 
inşaat makina ve araçlarının tamirleri ve yedek parçaları karşılığı olarak 1952 büt
çesinde olduğu gibi 150 000 lira teklif (edilmiştir. 
Satın alınacak makina ve araçlar 
Limanlar inşaatında çalıştırılacak çeşitli makinalarm alımı için bu maddeye 100 000 
lira konulmuştur. 50 000 lira da satın alınacak taşıt vasıtaları karşılığı olarak Mali
ye Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere yeniden açılan bölüme ithal edilmiştir. Bu 
maddeye konulan 100 000 lira ile inşaat makinaları alınacaktır. Bunların cins ve mik
tarları 1953 yılı zarfında tâyin ve tesbit edilerek siparişleri yapılacaktır. 
İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
İnşa edilmekte olan limanlarda yapılmasına lüzum ve zaruret bulunan kamulaştır
malarla, evvelce yapılmış kamulaştırmalardan dolayı bedel tezyidi olarak ilâma müs
tenit ödemeleri yapabilmek üzere 1952 yılında olduğu gibi 50 000 lira teklif edilmiş
tir. 

5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar yapımı giderleri 
Yapım giderleri 
5414 sayılı Kanunla inşaları kabul edilmiş bulunan iskele ve ufak barınaklardan iha
leleri yapılmış olan Taşucu - Anamur, Akçakoca, Mudanya, Alanya, Finike, Çanak
kale iskelelerinin inşaatı bu yıl içinde tamamlanacaktır. 
Bu yıl zarfında yeniden Lapseki, Gemlik iskelelerinin ve Kefken barınağının ihale
leri yapılmış ve inşaatlarına başlanmıştır. Bunlardan başka bu yıl zarfında Hopa, Or
du, Bulancak ve Pazar iskelelerinin ve Gilindire İskelesi tamirinin ihaleleri yapıla
rak inşaatlarına başlanacaktır. Bu iskeleler ve 1953 yılı zarfında yeniden ele alına
cak iskeleler inşaatı için 1952 yılı Bütçesine nazaran 1 190 000 lira fazlasiyle 3 890 000 
liralık ödenek teklif edibııiştir. 
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Makina ve araçların onarımı 
İskele ve küçük barınaklar inşaatında kullanılan duba ve vinç gibi makinaların tamir
leri karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira konulmuştur. 
Satmalınacak makina ve araçlar 
înşa edilecek olan Mudanya, Bize, Gemlik, Hopa iskeleleri için satmalınacak 3 aded 
işletme vinci karşılığ* olarak 1952 Bütçesine nazaran 210 000 lira fazlasiyle 490 000 
lira teklif edilmiştir. 
Onarımlar 
İnşaları ikmal olunan küçük iskele ve barınaklarla mendireklerin muhtemel esaslı 
tamirlerine karşılık olmak üzere geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira konulmuştur. 

5775 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 
Yapım giderleri 
5775 sayılı Kanun gereğince inşa edilecek olan Salıpazarı rıhtımı ile Haydarpaşa, 
Alsaneak, Samsun ve İskenderun limanlarının inşalarına ait hazırlıklar tamamlan
maktadır. Bunlardan Salıpazarı Rıhtımının ihalesi yapılmıştır. Diğerleri de eksilt
meye çıkarılacaktır. Bu limanlar inşaatı için 1952 Bütçesi ile verilmiş olan ödenek 
ihalelerin ve sözleşmelerin yapılmasını mütaakıp avans verilmek suretiyle kısmen 
sarfedilmiş olacaktır. Bu limanlarda esaslı surette inşaata 1953 yılı zarfında başlana
caktır. 
İhaleleri yapılmış ve yapılacak olan limanların inşaat bedellerini karşılamak maksa-
diyle 1952 Bütçesine nazaran l 275 000 lira fazlasiyle 10 975 000 lira konulmuştur. 
İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve kamulaştırma giderleri 
Yeniden yapılacak olan • limanlar inşaatı için Kampsax Müşavir Mühendislik Firmasiy-
le akdedilen Sözleşme gereğince tediye edilecek meblâğ ile istimlâk, ocalj sondajları 
ve Mersin pro;,esi kargılığı c.'arak 1952 Bütçesine nazaran 125 JU0 lira noksaniyle 
1 675 000 lira teklif edilmiştir. 

4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karş yapılacak korunma 
giderleri (Sürekli onarmalar) 
Memleketin her tarafında her sene vııkuagelen sel ve su taşkın armı karşı 4313 sayılı 
Kanun gereğince önceden alınacak müstacel tedbirlerin gerektireceği masraflara 
karşılık olarak 1952 Bütçesinde olduğu gibi 47 500 lira konulmuştur. 

Su işleri 
3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlar gereğince yapılacak su işleri yapım ve esas
lı oanrım giderleri 
Bu tertibe 1952 Bütçesine nazaran 11 950 000 lira fazlasiyle 31 950 000 lira konulmuş
tur. Bu miktarın 19 916 000 lirası 1952 ve daha evvelki yıllarda büyük su işleri 
programı gereğince girişilmiş olan taahhütlerin 1953 yılına sirayet eden bakiyesi kar
şılığıdır. 7 500 000 lirası Seyhan Barajı inşaatının 1953 Malî yılındaki iç ödeneğini 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 2 484 000 lirası kamulaştırma ve umumi masraflar 
karşılığıdır. Geri kalan 1 450 000 lira ile önceden başlanmış olup da yarım kalmış iş

lerin kısmen ikmâline çalışılacaktır. 
5259 sayılı Kanunun 1 nci maddesi greğince yapılacak diğer su işleri yapım ve esaslı 
onarım giderleri 
Memleketin muhtelif •; erlerinde münferit su mevzulariyle bir havzada başlanmış işler
le irtibatı bulunmıyan veya yalnız münferit bir havzayı alâkadar eden ve kısa bir za
manda derhal faydalanılması mümkün görülen su işleri 1951 ve 1952 programları gere-
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ğince taahhüde bağlanmıştır. Bunların 1958 yılma sirayet: eden taahhüt bakiyeleri 
16 900 000 liraya baliğ olmaktadır. 
1953 yılında memleket kalkınmasında en elverişli işler arasında görülen takriben (120) 
münferit su mevzuu ele alınacaktır. Keşif bedeli 27 500 000 lira tahmin olunan bu iş
lerin 1953 yılında yapılacak kısımları için 3 000 000 lira tahsis edilmiştir. 
Hesap bakıyeleriyle kamulaştırma ve umumi masraflar gibi müteferrik hususlar için de 
280 000 lira derpiş edilmiştir. Bu suretle bu maddeye 1952 Bütçesine nazaran 5 280 000 
lira fazlasiyle 20 180 000 lira konulmuştur. 

20 Makine ve araçların onarımı 
Muhtelif su mevzularında 89 aded Ekskavatör, muhtelif cinste 127 aded taşıt vasıtası 
ile diğer inşaat makineleri kullanılmaktadır. Bunların her sene biraz daha fazla yıp
ranmaları onarım masraflarının artmasını ieabettirmektedir. Bu sebeple bu maddeye 
1952 Bütçesine nazaran 50 000 lira fazlasiyle 250 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Satın alınacak makine ve araçlar 
Su işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç görülen makinelerin tedarik edilebilmesi için 1952 
yılında verilen ek ödenekle bu tertibin yekûnu 2 050 000 liraya çıkarılmış bulunmakta
dır. 1953 yılında üçüncü parti olarak satmalmması derpiş edilen inşaat ve hafriyat ma
kineleriyle teçhizat için lüzumlu 1 600 000 dolarlık döviz temini maksadiyle karşılıklı 
güvenlik teşkilâtının (O. A.) istemiş olduğu meblâğı karşılamak üzere 2 050 000 lira 
teklif edilmiştir. 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon giderleri 
Büyük ve münferit su işleri keyfiyet ve kemmiyet bakımından geçen yıllara nazaran 
çok artmış ve gelişmiş oldulundan etüd. istikşaf ve aplikasyon giderleri de mutena-
siben artmıştır. Bu sebeple bu maddeye 1952 bütçesine nazaran 60 000 lira fazlasiyle 
32,0 000 lira teklif edilmiştir. 

70 İşletme giderleri 
1952 yılı sonunda inşaları ikmal olunarak yeniden işletmeye açılacak olan 14 aded 
sulama, kurutma, ıslâh ve enerji tesislerinin 1953 yılı içindeki işletme ve bakım mas
rafları karşılığı olarak 1952 Bütçesin^ nazaran 620 000 lira fazlasiyle 3 100 000 lira 
konulmuştur; 

787 Ankara lâğımlarının yapim giderleri 
fkmâl edilmiş olan lâğım tesislerinin Kesinhesap farklariyle kanalizasyonun beledi
yeye devri tarihine kadar bakıra masrafları karşılığı olarak 1952 Bütçesine nazaran 
320 000 lira noksaniyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler geçici görev yollukları. 
inşaat dairelerinin iş hacmi artmış olduğundan yaptırılacak işlerin keşif, denet, ka
bul ve sair hususları için gönderilecek teknik elemanların yollukları karşılığı olarak 
bu bölüme 1952 Bütçesine nazaran 95 000 lira fazlasiyle 520 000 lira konulmuştur. 

789 Yeraltı suyu tetkik ve araştırılması 
Bu bölüme 1952 Bütçesiyle 900 000 lira, özel olarak 1 950 000 lira varilmek sure
tiyle ceman 2 850 000 lira tahsis edilmiştin. 
Yurdun kurak ve yarı kurak bölgelerinde yaşıyaıı insan ve hayvanlara gerekli suyu 
temin etmek ve icabında tarım mahsullerinin sulamalarını yapmak üzere yeraltı sula
rından istifade edilmesi düşünülmüş ve bu mevzu 1952 yılında ehemmiyetle ele alınmış 
bulunmaktadır. Yeraltı sularının çok az bulunduğu bu bölgelerde yeraltı sularının ka
bili istifade bir duruma ifrağı hem o bölgeler halkının hayat ve sıhhatini koruyacak 
ve hem de iktisaden kalkınmasını mühim bir surette sağlıyacaktır 
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1952 yılı Bütçesine konulan ödenek senesi içinde taahhüde bağlanmış bu suretle Kon
ya, Urfa, Mardin ve Ceylanpınar ovalarında yeraltı suyundan faydalanılması hususun
daki etüd ve projelerin ihzarı işi ihale edilmiş bulunmaktadır. İşbu etüd ve proje işinin 
ikmali sırasında açılacak tecrübe kuyularından müsait su verecekler b\*htnursa bu ku
yuların işletme kuyusu haline ifrağı ve kabili istifade bir hale konulmam için bu bölü
me 300 000 lira noksaniyle 600 000 lira konulmuştur. 

791 Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 
Hükümetçe ehemmiyetle ele alınan köy su dâvasının halli için 1952 Bütçesine nazaran 
10 500 000 lira fazlasiyle 20 000 000 lira teklif edilmiştir. 

792 Yersarsmtısı ve diğer âfetlerden zarar gören bölgelere yardım 
Memleketimizde sık sık vukua gelemekte olan yersarsmtısı ve diğer âfetlerden zarar 
gören bölgelere yapılacak yardımlar karşılığı olarak 1952 yılı Bütçesinde olduğu gibi 
1 000 000 lira konulmuştur. 

793 2819 sayılı Kanun gereğince elektrik işleri etüd idaresine yardım 
1952 ve daha evvelki yıllarda başlanıp da 1953 yılında devam edecek etüdler için 
oeman 870 000 liraya ihtiyaç görülmektedir. Ayrıca Marşal Teknik yardımından 
karşıhMı hibe esasma dayanılarak Yesilırmak ve Kızılırmak amenajman projeleri 
için teminine çalışılan ödeneklerin karşılığı olarak da 1 036 000 liranın bütçeye ko
nulması gerekmektedir. 
Bu sebeple bu bölüme 1952 bütçesine nazaran 845 000 lira fazlasiyle 2 695 000 lira 
teklif edilmiştir. 

794 Sarıyar Barajı inşası için Etibank'-a yardım 
Etibank tarafından inşasına girişilmiş bulunan Sarıyar barajının talkınlardan ko
runma hissesi karşılığı olarak Bakanlığımız bütçesinden karşılanması gereken paranın 
yekûnu 12 000 000 liradır. 
Dört yılda dört taksitte ödenecek olan paranın üçüncü taksitinin karşılığı olarak 
3 000 000 lira konulmuştur. 
3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar 
Bakanlık Makam otomobili 1945 yılında müstamel olarak satın alınmıştır. Yedi sene
den beri kullanılan bu otomobil tamir kabul etmez bir hale geldiğinden yeni bir 
otomobil alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
5775 sayılı Kanun gereğince inşa edilecek olan Salıpazarı rıhtımı ile Haydarpaşa Sam
sun, İzmir ve İskenderun limanları inşaatında kullanılmak üzere 6 aded kaptıkaçtı 
ile Su İşleri Şubeleri için yine 15 aded kaptıkaçtı ve 25 aded jibe ihtiyaç vardır. 
Bu nakil vasıtalarının mubayaası için Maliye Bakanlığı bütçesine alktarılraak üzere 
400 000 lira teklif edilmiştir. 
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EKONTOMÎ VE TÎOARET BAKANLIĞI 

Bakan ödeneği 
Bir yıllık ödenek konulmuştur. 

11 Merkez memurları aylığı 
Merkez memurları esas kadro tutarı. 2 103 300 
1952 (L) cetveli tutarı. 545 400 

v. 
1 557 900 

Maden kısmı muamelâtı t'evkallıad çoğalmış ve halen 8-10 bin dosya mua
mele görmek üzere bulunmaktadır. Bu işlerin bir an evvel intacı için (L) 
cetvelinde bulunan 90 lira maaşlı bir, 80 lira maaşlı 4, ve 60 lira maaşlı 
1 mühendis kadrosunun serbest bırakılması icap etmiş olmasından 
6 aded 50 lira aylıklı sanayi kontrolörünün serbest bırakılmasından 
4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları derecede bir ve iki üst dere
ce alanların terfi farkları tutarı. 

12 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar aylığı 
Esas kadro tutarı 
1952 yılı (L) cetveli 

38 
25 

121 

1 743 

700 
200 

800 

600 

1 220 400 
433 500 

786 900 
Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince bulundukları derecede bir ve iki üst dere
ce aylığı alanlara terfi faikları 64 200 
Memleketimizfle dış memleketler arasındaki ticari münasebetlerimizin 
günden güne inkişaf etmesi dolayısiyle ticaret müşavirliklerimizin ge
nişletilmesine lüzum hâsıl olmuş, bu sebepten dolayı (L) cetvelinde bu
lunan 80 lira kadro aylıklı 3 müşavir kadrosunun serbest bırakılması 
icap etmesinden bunların bir yıllık ödenek tutarı 19 800 
100 lira aylıklı bir Ekonomi Müdürlüğü kadrosunun serbest bırakıflma-
smdan 9 000 
Dış kuruluş emsal farkı 426 000 

Fiilî kadro tutarı 1 305 900 
21 Mer'kez memurları açık aylığı 

Halen açık aylığı alan memur bulunmadığından 3 749 lira noksan ile 1 lira teklif 
edilmiştir. 

22 İller memurları açık aylığı 
Bakanlık emrinde memur bulunmadığından tertibi muhafaza için geçen sene olduğu 
gibi 'bu sene de 1 lira konu İm ustur. 

11 Merkez hizmetliler ücreti 
12 İler ve yabancı memleketlerde'ki hizmetliler ücreti 

Hizmetliler adedinde bir değişiklik yoktur. Derece intibakı dolayısiyle bu tertiple
re geçen yıla nazaran 6 900 lira fazla ödenek konulması zarureti hâsıl olmuştur. 
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203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
1952 yılında 422 nci bölüme konulan ödenekten (R) cetveli mucibince bu tertibe nak
ledilen 373 200 lira tutarında Bakanlar Kurulu karan ile alınan 'kadroların bir kıs
mı 4, bir kısmı 11 ve bir kısmı da 7 aylık idi. Bu sene pamuk işlerinde istihdam edi
lecek kadroların bir yıllık oarak konulması icabedeceğinden bu tertibe (500 000) 
lira konulmuştur. 

12 tiler geçici hizmetliler ücreti 
Tertibini muhafaza için 1 lira konulmuştur. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 
15. Vll l . 1952 tarihindeki duruma göre merkez memurlarının çocuk zammına müsta
hak 379 çocuğu vardır. Bunların yıllık tutarı 45 480 liradır. Bu miktara yeni doğa
cak çocuklar için 520 liranın ilâvesiyle 46 000 lira konulmuştur. 

12 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar çocuk zammı 
tiler ve yabancı memleketlerdeki memurların halen çocuk zammına müstahak 295 ço
cuğu vardır. Bunlarm bir yıllık tutarı 35 400 liradır. Bu miktara yeni doğacak ço
cuklar için de 600 lira ilâvesiyle 36 000 lira konulmuştur. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
32 İller ve yabancı memleketlerdeki memurlar ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

Bu tertiplere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

207 Tabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 
Bu tertibe de geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34. 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Aylıklar ve hizmetliler bölümlerine konulan (Emsal farkı hariç) ödeneğin % 5,5 üze
rinden 164 722 lira konulmuştur. 

210 Temsil ödeneği 
Bir yıllık ödenek tutan konulmuştur. 

301 Merkez büro giderleri 
10 Kırtasiye. 
20 Döşeme. 
30 Demirbaş. * 
46 öteberi giderleri. 

Bu tertiplere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
50 Aydınlatma. 
60 Isıtma. 

Merkez binasının aydınlatma ve ısıtma hizmet ve masrafları İşletmeler Bakanlığı Büt
çesinden temin edildiğinden bu tertiplere konulan ödenek Toprak Mahsulleri bina
sında Bakanlığımıza tahsis edilen kısmın-masrafları karşılığı olarak konulmaktadır. 
Ve geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
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İller büro giderleri 
10 Kırtasiye. 
20 Döşeme.. 
30 Demirbaş. 
40 öteberi giderleri. 
50 Aydınlatma.. 
60 Isıtma. 

4 ilde açılan ve 4 ilde de açılması tasavvur edilen Maden irtibat memurluklarının 
büro hizmetleri karşılığı olarak bu tertiplere geçen yıla nazaran 5 500 lira fazla öde
nek konulmuştur. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri. 
Muhaberenin çokluğu dolayısiyle bu tertibe konulan ödenek kâfi gelmemiş sene içeri
sinde aktarma suretiyle ödenek ilave edilmiştir. 1953 senesinde aynı zaruret karşı
sında kalmmaması için bu tertibe 5 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

12 t i ler posta ve telgraf ücretleri. 
Bu tertibe konulan ödenek ihtiyaç» kâfi gelmemekte olmasına rağmen geçen yıl öde
neği aynen konulmuştur. 

İller kira karşılığı. 
İllerde ihdas edilen ve edilecek olan maden irtibat memurlukları için tutulacak binaların 
kira bedelini karşılamak üzere bu tert ibe gecen yıla nazaran 5 000 lira fazla ödenek 
konmuştur. 

Giyecekler. 
Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

20 Geçici görev yolluğu 
Bu tertibe konulan ödenek Bakanlık hizmetlerini karşılamaya kâfi gelmemektedir. Yur
dun iktisaden kalkınması için heyet halinde yapılacak seyahat masraflarını karşılaya
bilmek üzere mevcut ödeneğe 5 000 lira ilâvesi icabetmiştir. 

30 Müfettişler yolluğu 
Bakanlığımız teftiş ve murakabesine tâbi Bakanlar, Sigortalar, Anonim, Komandit,Li
mitet, Dokumacılar, Tarım, Satış ve Kredi, Yapı, İstihsal ve İstihlâk Kooperatif ve 
Şirketlerle Ofis, Ticaret Odaları, Borsalar ve Bakanlık teşkilâtının teftiş, tahkik işleri
nin yapılmasını sağlamak, tam kadro ile çalışmak zaruri olduğundan geçen yıl ödeneği
ne 20 000 liranın ilâvesi icabetmiştir. 

40 Yabancı memleketler yolluğu 
Günden güne artan ticari faaliyetler dolayısiyle teşkilâtımız mevcut olmıyaıı memleket
lerle de ticari temaslarda bulunmak ve bu suretle ihraç maddelerimize mahreç temini 
çarelerini aramak ve bu yerlerde Ticaret Müşavirliği veya Ataşeliği ihdasının faydalı 
olup olmıyacağı hakkında tetkiklerde bulunmak ve keza Müşavir ve Ataşelerimize her 
hangi bir sebeple olursa olsun gaybubetlerinde vekâlet etmek üzere Merkezden gönde
rilecek memurların bu seyahat masraflarını karşılamak üzere 20 000 liranın konulması 
icabetmiştir. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri 
Teknik yardımdan temin edilen yabancı uzmanların memleket dâhilinde yapacakları tet
kik gezileri yolluk ve masraflarını karşılamak üzere yeniden açılan bu maddeye 25 000 
lira konulmuştur. 
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308 11 Merkez 
12 îller ve yabancı memleketler 

Bu tertiplere de geçen yılın aynı ödeneği konulmuştur. 

309 11 Bakanlık oj^mo^Ui işletme giderleri 
12 Bakanlık otomobili tamir giderleri 

Bu tertiplere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

310 10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi 
50 Aydınlatma * 
60 Isıtma 
70 Posta ve telgraf 
80 Kira bedeli 
91 Sürekli görev yolluğu 
92 Geçici görev yolluğu 
99 Basth. kâğıt ve defterler 

$ u tfîrtjple^e £8)4 yallar farfjyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl ödeneği aynen 
konulmuştur; 

403 Temsil giderleri 
Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

418 Tahlil ve ölçüler l&boratuvarları giderleri 
Bu tertibe konulan ödenek esasen ihtiyaca cevap verecek durumda değildir. Bakanlar 
Kurulunun 1 . 7 . 1952 tarih ve 3/15233 sayılı karariyle tasdik edilen sabun normları 
tüzüğü gereğince ihtiyarı lâzımgelen masraflara ilâveten illerimizin iktisadi durumu 
tetkik edilmekte ve alınacak maden ve toprak numunelerinin .tahlillerini karşılamak 
üzere 2 500 liranın ilâvesi icabetm iştir. 

4-19 Mekşuf madenlerin ilân ve sair giderleri 
1953 yılında sahaların aramalara açılması imtiyaz ve işletme runsatnamelerinjn feshi, 
ihale ve işletme muamelelerinin ilân masraflarını karşılamak üzere 10 000 liranın ilâ
vesi icabetmiştir. 

,^22 Panıuk işleri standaçdizasyonu .genel giderleri 
£ u terkibe d£hü buludan j$r,şon£İ giderleri.karşılığı olan 50p 000 lira bu sene 203 ncü 
bölüme kpnulçanjş ve geri kalan 200 000 lira ile de umumi masrafların karşılanması 
düşünülmüştür. 

451 10 Satınalma ve abone 
Bu tertibe konulan 24 000 liradan Anadolu Ajansına sözleşmesi gereğince ayrılan 
15 000 lira ile iktisat ve Ticaret Ansiklopedisi için ayrılan 2 000 lira çıkarıldıktan 
sonra kalan 7 000 lir# Bakanlık adına abone olunan yerli ve yabancı siyasi ve ticari ga
zetelerle .iktisadi çeşitli dergiler abonelerine ancak kâfi gelmektedir. 

20 Başka her çeşit giderler 
Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

£53 ,10 Çurum ve derneklere Satılma payı 
Çeynelmilel Paris Ölçüler ve Ayar Bürosu aidatı olarak konulmuştur. 
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Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Yabancı memleketlerde yapılan beynelmilel kongre ve konferansların günden güne art
ması ve ekserisinin Bakanlığımızı ilgilendirmesi dolayısiyle iştirakimiz zaruri kongre
lere katılmamız için ge^en. yıla nazaran 5 000 lira fazla konulmuştur. 

İç kongreler giderleri 
Memleket dâhilinde yapılacak kongrelerin tertip masraflarını karşılamak üzere ge
çen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

Hükümetçe katılmasına karar verilecek dış sergiler 
Zaman zaman kendileriyle ticarî münasebetler idame ettirmiş bulunduğumuz 
muhtelif memleketlerde beynelmilel mahiyette sergi açılmakta ve bunlara iştiraki
miz için Dışişleri Bakanlığı kanaliyle davetiyeler alınmaktadır. Keza İzmir Fuarına 
iştirak eden devletlerle mukabil olarak kendi memleketlerinde açılan bu nevi sergi 
ve fuarlara iştirakimizi istemektedirler, ihraç maddelerimizin teşhiri ve bunlara müş
teri temini bakımından çok ehemmiyetli olan bu nevi sergilere iştiâk etmek üzere 
geçen yıla nazaran 25 000 lira fazla konulmuştur. 

Geçen yıl borçları * ''• is*'' v ' ••' 
Cfeçen ve eski yıllar ödemeleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 1952 ödeneği
nin aynen konulması icabetmiştir. 

1948-1951 yılları borçları 
Tahakkuk eden ve karşılıkları ait olduğu yıllar bütçelerinde mevcut bulunan 1952 
yılında tediyesi mümkün olamıyan borçların ödenmesini sağlamak üzere geçen yıl 
ödeneği aynen konulmuştur. 
1928 -1947 yılları borçları 
Tahakkuk edip de 1952 yılında tediyesi mümkün olamıyan borçların ödenmesi için 
geçen yılın aynı konulmuştur. 

Et ve Balık Kurumuna yardım 
Millî servetimizde büyük rolü bulunan ve geniş müstahsıil ve müstehlik halk taba
kalarını alâkadar eden kasaplık canlı hayvan, et ve balık işlerinin tertip ve tanzim 
edilmesi, istihsal ve ticaretin inkişaf ettirilmesi şimdiden memleketin 15 - 20 yerin
de pilot mahiyetinde teşkilât ve tesislerin kurulması icabetmiştir. Balık araştırma, 
istihsal ve naMl işleri için de 17 parça modern motor ve gemi temin edilmiştir. Mev-
zuubahs teşkilât bu vasıtaların yıîldan yıla memleket ekonomik ihtiyaçlarına uygun 
surette çalıştırılması için ihdas edilen teşekkülün her türlü idari ve teknik perso
nel masraflarını karşılamak üzere 800 000 lira konulmuştur 

Yatırımlar 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları ma kine, alet ve gereçlerin onarımı 
Son senelerde Milletlerarası ölçüler Bürosunca muayene edilen millî prototiplerimiz
den ağırlık prototipimizin siyantifik vasfını kaybettiğinin bildirilmesi üzerine aynr 
prototipi tamiri masraflarını karşılatmak üzere 1 250 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için satınalınacak makine, alet ve gereçler 
1933 yılında meriyete giren 1782 sayılı ölçüler Kanununun tatbiki ile tedarik edilen 
normaller devamlı kullanmalar neticesinde yıpranmaya yüz tuttuğundan bunların cid-
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dî bir revizyona tâbi tutulması ve bâzı yeni normaller almak suertiyle istanbul'da 
esaslı bir ölçüler lâboratuvarı kurulması için 50 000 lira ve deri ölçme makinesi mu
bayaası için de 10 000 lira ki ceman 60 000 liraya ihtiyaç vardır. 

Sanat modelleri satınalınması ve dağrtılması 
Küçük sanatların ve küçük sanat kooperatiflerinin geliştirilmesini temin etmek ve gü
nün ekonomik şartlarına uygun alet ve edevat tedarikinde ve fennî tesisi temini iş* 
lerinde mhtaç bulunanlara kredi verilebilmesi için bu yıl da 730 000 lira konulması 
icabetmiştir. 

Et ve balık tesisleri için Et ve Balık Kurumuna 
1953 yılında yapılacak et tesisleri için 4 600 000, balık tesisleri için 400 000 lira ki, 
ceman 5 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Bütçe gerekçesi 

Geçen yılın aynıdır. 

1 336 800 Fiilî kadro tutarı 
155 400 1 ve 2 üst derece karşılığı 

8 550 (L), cetvelinden çıkarılan 3 aded 70 liralık müfettiş kadroıu 6 aylık 

1 500 750 Toplam 
23 001 900 Fiilî kadro tutarı 
1 804 500 1 ve 2 üst derece karşılığı 

68 250 5479 sayılı Kanuna göre 3 senelik müddetini muhtelif tarihlerde ikmal 
edecek 167 stajyer köy sağlık memuru kadro karşılığı 

1 333 100 Yeni kadro kanunu teklifinin ihtiva ettiği kadroların yıllık ve -altı aylık 
tutan 

26 207 750 Toplam 

Geçen yılın aynıdır. 
Geçen yılın aynıdır. 

154 260 1952 yılı Bütçesine bağlı (D) cetveli kadroları tutarı 
8 640 İlâve olunan iki personel kadrosu karşılığiyle intibak dolayısiyle ücret

leri artırılan kadrolar tutarı 

162 900 Toplam 



206 — 
B. M. 

12 7 M 575 1952 yılı odenağî 
855 390 1952 yılı Bütçesinde altı aylık olarak hesaplanan 1526 personelin ücret 

farkları 
(*) 1 040 785 1953 yılında muhtelif sağlık tesislerine eklenen 1287 kadronun 6,12 ay

lık ödenek tutarı 

9 627 750 Toplam 

Düşülenler Aded 

12 605 1952 Bütçesine fazla konulan 
6 060 Kaldırılan Hıfzıssıhha Okulu kadroları 
1 500 » Refik Saydam Nalbant kadrosu 

156 000 » Sıtma sağlık koruyucusu kadrosu 
15 600 » Hademe kadroları 

154 320 întibak dolayısiyle ücretleri indirilen kadrolar 

346 085 Toplam 
Ilâvele* 

298 950 454 personelin 6 aylık ücretleri tutarı 
946 500 8 3 3 / » 12 » » » 

141 420 İntibak dolayısiyle ücretleri artırılan kadrolar tutarı 

1 
100 
26 
26 

(#) 
1 386 870 
— 346 085 

1 040 785 

1 386 870 Toplam 

202 13 1952 yılı Bütçesine bağlı (K) işaretli cetveldeki stajyer köy sağlık memuru kadrosu 
620 den ibarettir. 620 stajyer köy sağlık memurundan 167 si 1950 yıîinm muhtelif ay
larında aylığa nakledilecekleri cihetle mütebaki 403 stajyerin ücretleri tutarı 158 130 
lira noksaniyle 469 350 lira konmuştur. 

620 1952 yıh (K) cetveli 
244 1952 yılının muhtelif aylarında aylığa geçenler 

376 
21 Tezkiye âmirleri tarafından ücrette kalmalarında ısrar olunan 

4Ö3 Toplam 

204 Sıtma hizmetleri için E. C. A. idaresi tarafından Bakanlığımız emrine verilmiş bulunan 
Amerikalı uzmanlar yanında çalıştırılmak üzere 650 lira ücretli 2 nei bir tercüman ile 
yeniden hizmete alınacak tercüman ve sekreter ücretleri için 10 000 lira ilâvesi icabet-
miş ve bu suretle yıllık ödenek tutarına 17 900 lira ilâve olunmak suretiyle 1953 yılı 
ödeneği 147 600 lira konmuştur. 

206 11 ödeneğin kifayetine ve sarfiyat miktarına göre 7 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
12 Çocuk adedinin yeni doğanlarla artmakta olması, 5880 sayılı Kanunla kabul olunan kad

rolar ve 1953 yılında muhtelif sağlık müesseseleri için alınacak kadrolarda nazara alı
narak 1952 yılı ödeneğine nazaran 186 840 lira fazlasiyle 1 215 000 lira konmuştur. 

21 Geçen yılın aynıdır. 



— 20? — 
B M . , 

22 Mevcut ödeneğin sene sonuna kadar ihtiyacı' karşılıyamıyacağı anlaşılmış ve 1953 yılın
da kurulması teklif olunan sağlık tesisleri kadrolarının ioabettirdiği miktarda nazara 
alınarak 22 800 lira fazlasiyle 175 000 lira teklif olunmuştur. 

31 300 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
32 500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
40 Yakacak zammı mmtakasında sağlık tesislerine ilâve olunan mütehassıs kadrolariyle 

aynı mmtakada bulunan bucakların bir kısmına tâyin olunacak Hükümet'tabipleri v»? 
bu mmtakada açılması derpiş olunan 30 sağlık merkezinin istilzam eylediği miktarda 
(hesaba katılarak 1952 yılı ödeneğine nazaran 21 000 lirtt fazlasiyle 43 000 lira konul
muştur. 

207 Geçen yılın aynıdır. 

209 Aylık ve ücret ödeneği olarak teklif olunan miktarın % 5,5 i üzerinden hesaplanmış
tır. 

$10 Geçen yilıri ayindir1. 

217 266 359 Fiilî kadrolara göre tazminat tutarı 
30 136 Teklif olunacak teşkilâta ait tazminat tutarı 

m 4Ö5 
301 10 Geçen yılın aynıdır. 

20 1952 yılında alınmış bulunan ödenek, mevcut döşemenin tamirine kifayet etmemiş 
bulunmaktadır. Mevcutların ıslah ve tamirine harcanmak üzere 1 500 lira fazlasiyle 
1952 yılı Ödeneğine nazaran 2 000 lira konmuştur. 

30 1952 yılında alınmış bulunan ödenek mevcut demirbaşların tamirine dahi kifayet et
memiştir. Mevcut demirbaşların tamir ve ıslahiyle yeniden satmalının asma zaruret 
hâsıl olan yazı ve büyük cetvel makinelerinin mubayaasına harcanmak maksadiyle 
1952 yılı ödeneğine nazaran 2 000 lira fazlasiyle 4 000 lira konmuştur. 

40 Geçen yılın aynıdır. 

301 ffi Ge^en fûta. ayındır. 
00 Gâçen jttliâ aynı&r. 

302 10 Geçen yılın aynıdır. 
20 Sağlık müdürlükleriyle Hükümet tabipliklerinin ihtiyaçları hakkında valiliklerden 

alman yazılarda mevcut mefruşatın tamirine imkân bulunamadığı gibi birçok Hükümet 
tabipliklerinde hastaların oturmaları için sandalye, kanfcpe, ve muayene masası mevcut 
olmadığı bîMîtiKii€fct©dir. îhtiytfçforın kısmen olsun teinin ve tedaTİki için 5 000 li
ra fazlasiyle 15 OÖÖ lira konmuştur. 

30 Sağlık müdürlükleriyle ilce ve bucak Hükümet tabipliklerinin bugüne kadar tesbit 
olunan makina ihtiyaçlarının kısmen temini ve yeniden açılan bucak Hükümet tabip-
liğlyle mevcut teşkilâtın teftişrâporları ve şikayetlerle sabit olan masa ve san
dalye gibi demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere 7 0Ö0 lira fazlasiyle 30 000 lira 
teklif yapılmıştır. 

40 Sağlîk •müdürlükleri ve Hükümet tabipliklerinin temizlik malzemesi, su ve saire gibi 
diğfcr ihtiyâçlarını karşılamak üzere 4 ÖÖÖ lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiş-

• tir. 
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50 İhtiyaç ve sarfiyat miktarı göz önünde tutularak 8 000 lira fazlasiyle 16 000 lira 
konmuştur. 

60 63 sağlık müdürlüğü ve 615 Hükümet tabipliğinin ihtiyacı karşılığı olarak bütçeye 
konulmuş bulunan ödenekle hizmetin tedvirine imkân görülememiş ve 40 bucakta 
yeniden teşkil olunan Hükümet tabiplikleri ihtiyacı da nazara alınarak ihtiyaç bir 
kat daha artmış bulunmaktadır. Valilerin yazıları ve müfettişlerin raporlariyle Bakan
lığa akseden şikâyetleri önlemek üzere geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 
60 000 lira teklif edilmiştir. 

303 Geçen yılın aynıdır. 

304 11 Geçen yılın aynıdır. 
12 Geçen yılın aynıdır. 
21 Mevcut santralin ıslah ve tamiri, telefon makinalarmm yeni makinalarla tebdili za

rureti karşısında, 500 lira fazlasiyle 17 000 lira konmuştur. 
22 Birçok il ve ilçelerde sağbk teşkilâtı telefonlarının jandarma santralinden ayrılarak 

otomatik telefon santrallerine bağlanması mecburiyeti, il ve ilçelere tevzi olunan 
ödeneğin mevcut ihtiyacı karşılıyamaması sebebiyle 6 000 lira fazlasiyle 20 000 lira 
teldif edilmiştir. 

305 11 Merkez ihtiyacı için bir bina tutulması mecburiyeti karşısında kalmdığı takdirde 
ödenek temin edilmek üzere tertibin muhafazası maksadiyle 1 lira 'konmuştur. 

12 Geçen yılın aynıdır. 

306 Geçen yılın aynıdır. 

307 10 1953 yılında yeniden açılması derpiş olunan 30 sağlık merkezi, Ankara'da açılacak 
Ana ve çocuk sağlığı merkezi 40 bucakta hükümet tabipliği, 1000 verem, 3 deri ve te
nasül hastalıkları dispanseri, 15 verem dispanseri yeniden açılacak 4 trahom 'hasta
nesi, ihdas ve mevcut sağlık müesseselerinin tevsii dolayısiyle mütehassıs ve memur 
tâyini için geçen yıla nazaran 31 500 lira fazlasiyle 325 000 lira teklif olunmuştur. 

21 ti sağlık müdürlüğü, ilce ve bucak hükümet tabipliklerinin devir ve merkez ve iller 
teşkiâtmda geçici görevde bir tarafa gönderileceklerin harcırahları karşılığı olaratk 
39 000 lira ödenek teklif edilmiş ve köy sağlık memurlariyle köy ebelerinin talimat
nameleri gereğince köylerde yapaca'klan zaruri gezileri karşılığı ayrı bir tertipte 
gösterilmiştir. 

22 Geçen yılın aynıdır. 
23 Geçen yılın aynıdır. 

307 24 Geçen yılın aynıdır. 
25 Yeniden 2 bölgenin sıtma savaşı altına alınması derpiş olunarak bu fazla hizmetin 

icabettirdiği ödenek miktariyle sıtma doktor ve sağlık koruyucularının kurslara ge
tirilmesini sağlamak maksadiyle 1952 yılı ödeneğine nazaran 75 000 lira fazlasiyle 
500 000 lira teklif olunmuştur. 

26 1952 yılında B.C.G. aşısı tatbikatına memur seyyar röntgen cihazlaıiyle mücehhez 
ekiplerin faaliyet sahası 20 ilden bütün memlekete teşmil edilmiş olduğundan 60 000 
lira fazlasiyle 100 000 lira konmuştur. 

27 Köy sağlık memurları ve köy ebeleri talimatnamesinde yapılan tadilât gereğince 
köy ebeleri ve köy sağlık memurları guruplarına giren köylerde ayda 15 gün tetkik 
gezisi yapmak mecburiyeti tahmil edilmiş ve her birinin günlük gezi masrafları 75 
kuruştan hesaplanarak yeniden açılan bu tertibe 341 000 lira ödenek konulmuştur. 
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30 Şikâyetleri önlemek ve teşkilâtın iyi çalışmasını temin eylemek maksadiyle teftiş he
yetinin devamlı faaliyette bulunması icabetmefctedir. 1953 yılı Bütçesine bağlı (L) 
işaretli cetvelden 3 müfettiş kadrosu çıkarılmak suretiyle faal kadroya alınmış bu
lunmaktadır. Mevcut ödenek ihtiyacı karşılıyamadığı cihetle 1952 yılı ödeneğine na
zaran 5 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif olunmuştur. 

40 Yabancı memleketlerdeki halk sağlığı ve korunma tedbirleri sahasındaki yenilikleri 
görmek ve italya'daki sıtma ve karasinek savaşı tatbikatını yerlerinde etüd etmek 
üzere gönderilecek sıtma enstitüsü müdürü ile sıtma savaş başkanlarının yollukları 
karşılığı olarak 1952 yılı ödeneğine nazaran 15 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif 
edilmiştir. 

50 Verem, zührevî hastalıklar, beslenme, trahom, anne ve çocuk sağlığı, hemşire okul
ları ve göğüs cerrahisi anlaşma hükümlerine göre getirilen ve getirilecek 19 uzman 
ile tercüman ve sekreterlerin bakanliklararası komisyon marifetiyle kararlaştırılan 
gündelikleriyle yol masraflarını karşılamak ve memleketimizde ikamet ve seyahat 
müddetlerine göre hesaplanan miktara Marşal yardımından gönderilen 4 uzman için 
konulan ve 1952 Bütçesinde mevcut 80 000 lira ilâve edilmek suretiyle bu tertibin 
ödeneği geçen yıla nazaran 51 000 lira fazlasiyle 400 000 lira olarak konmuştur. 

İ l Geçen yılın aynıdır. 
12 Yeni teklif olunacak kadro kanunu ile sağlık merkezleri, verem ve zühreviye dispan

serleri, bucak hükümet tabiplikleri, analık ve çocuk sağlığı ve verem hastanesinden 
mürekkep olan aylıklı personelin istihkak kesbedeceği miktarlar hesaplanarak ve 
esasen bütçeye mevzu ödeneğin kifayet etmediği nazara alınarak 1953 yılı için 10 000 
lira fazlasiyle 40 000 lira teklif olunmlştur. —• 

11 Geçen yılın aynıdır. 
12 Geçen yılın aynıdır. 
21 Geçen yılın aynıdır. 
22 Geçen yılın aynıdır. 
42 Devamlı surette Ankara, İstanbul, Seyhan, Urfa, Van, Erzurum, Tunceli ve Edirne 

illeri dâhilinde hizmet gören ve hastalığın zuhuru halinde diğer illere gönderilen 13 
vasıta ile 1953 senesinde mubayaa olunacak 10 jipin işletme ve tamir masrafı olarak 
1952 yılı ödeneğine nazaran 60 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

43 Trahom hastane ve dispanserleriyle polikinlik tedavi işlerinde ve köy tedavi evlerinin 
kontrol hizmetlerinde 16 vasıtaya 1953 senesinde mubayaa olunacak 4 taşıtın da ilâ
vesiyle bu miktar 20 ye baliğ olacaktır. Tamir ve işletme masrafı karşılığı olarak 1952 
yılı ödeneğine nazaran 38 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

44 1952 yılı Bütçesine mevzu ödenek kâfi gelmemiş ve frengi mücadelesi hizmetlerinde 
kullanılmakta olan 5 vasıtaya ilâveten 1953 senesinde satmalınacak 2 vasıtanın ta
mir ve işletme masrafları da nazara alınarak 1952 yılı ödeneğine nazaran 4 000 lira 
fazlasiyle 10 000 lira konmuştur. 

45 Sıtma savaşının yeniden iki bölgeye teşmili, sıtma savaşında çalışan taşıt vasıtalarına 
Marshall yardımından temin olunan vasıtaların mevcıılara iltihakı suretiyle 1953 se
nesinde aşağıda nevileri gösterildiği üzere taşıt mevcudu 178 e baliğ olmuştur. Bun
ların işletme ve tamir giderlerini karşılamak üzere 1952 yılı ödeneğine nazaran 5 000 
lira fazlasiyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 
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51 Motosiklet 
43 Römork lu j eep 
G7 Jeep kamyonet 
2 Binek 

13 Kamyon 
2 Kaptıkaçtı 

178 
46 B. O. G. Aşasıınn 20 ilden bütün memlekete teşmili ve 1952 yılında mevcuda ilâveten 

satmalınan 5 Jeep 1 bindirilmiş mikrofilim cihazı ile B. C. G. tatbikatında kullanılmak 
üzere dünya sağlık teşkilâtı tarafından 'gönderilen 22 taşıtın 1 yıllık işletme ve tamir 
masrafları karşılığı olarak 1952 yılı ödeneğine nazaran 59 000 lira fazlasiyle 75 000 
lira konmuştur. 

2 Mevcut bindirilmiş mikrofilim cihazı 
1 1952 de satmalınan bindirilmiş mikrofilim cihazı 
5 1952 de satmalınan j©ep 

22 Dünya Sağlık Teşkilâtı tarafından gönderilen taşıtlar 

30 

47 Hastanelerle sağlık merkezlerinde mevcut 38 taşıt aracı, 1952 senesinde sağlık merkez
leri için mubayaa olunan 56 jeeple 1953 senesinde sağlık merkezleri için mubayaa oluna
cak 30 jeep ve Ankara Atatürk Verem Sanatoryumu ile Bakırköy Akıl hastaneleri 
ihtiyacı için iki kamyon ve iki kaptıkaçtı satmahnması ve bütün bu vasıtaların işlet-
me ve tamir giderleri karşılığı olarak 1952 yılı ödeneğine nazaran 49 000 lira fazlasiyle 
180 000 lira teklif olunmuştur. 

38 Hastaneler 
56 Sağlık merkezleri 
30 1053 senesinde sağlık merkezleri için satınalmacak jeep üniversal 
4 Ankara Atatürk Verem Sanatoryumu ile Bakırköy Akıl Hastanesi için satınalma

cak kamyon ve kaptıkaçtı ';" ' * • ' • * ' . - - ^ 

128 
B. C. G. aşısı tatbik ve tevzi işlerinde çalıştırılan bir kamyonetin tamir ve işletme mas
raflarını karşılamak üzere 1952 yılı ödeneğine nazaran 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira 
teklif yapılmıştır. 
Sağlık propaganda filimlerini köylere kadar götürmek üzere satınalmacak sinema kam
yonunun işletme ve tamir giderleri karşılığı olarak yeniden açılan tertibe 3 000 lira 
teMif «dilmiştir. 

403 Karşılıklı ziyaretlerin bilhassa Yunanistan'la 1953 senesinde çoğalacağı düşünülereK 
1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

405 Geçen yılm aynıdır. 

408 Geçen yılm aynıdır. 
415 Ankara, İstanbul ve İzmir'de olmak üzere 3 sağlık müzesi mevcuttur. 1953 senesinde 

memleketimizde toplanması takarrür eden 5 nci Tropikal Hastalıklar ve Sıtma Kong
resi masrafları için hazırlanması icabeden mulâj, grafik ve tablolar karşılığı olarak 
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1952 yılı Bütçesine konulmuş bulunan 11 000 lira ödenek çıkarılmak suretiyle 15 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Sağlık memurları okullarına kadrosuzluk dolayısiyle 1952 yılı için 60 öğrenci alın
mak suretiyle okul kadrolarının daraltılması takarrür etmişti. 1953 senesinde 40 öğren
ci fazlasiyle birinci sınıflara 100 öğrenci alınacaktır. Günlük iaşe masrafları 270 ku
ruştan 280 kuruşa çıkarılmış ve sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir. 

150 X 280 X 120 = 50 400 (3 ncü sınıf) 
160 X 280 X 270 = 120 960 (1 ve 2 nci sınıflar) 
60 X 215 X 365 = 47 085 (Personel) 

218 445 
Aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile 
mistir. 

50 X 280 X 270 = 37 800 
5 X 215 X 365 = 3 924 

20 X 280 X 270 ==* 15 120 
5 X 215 X 365 = 3 924 

20 X 300 = 6 000 
% 

Toplam. 
7 750 lira fazlasiyle 67 000 lira teklif edil 

öğrenci 
Personel 
öğrenci (Bu okul Ankara'da açılacaktır.) 
Personel 
Tesis 

66 768 Toplam. 
Geçen yılın aynıdır. 

Sureti hesabı aşağıda gösterildiği veçhile 475 000 lira fazlasiyle 1 250 000 lira kon
muştur. 

250 000 D. D. T. ve diğer dezenfektan maddeler 
100 000 Sulfaguanidin 
100 000 Muhtelif Sulfamitler 
60 000 Pülverizatör, buz dolapları ve mikroskop bedeli 
22 000 tşçi gündeliği 
25 000 Nakliye masrafları 

693 000 Her vilâyette bulaşıcı ve salgın hastalıklar savaşında yapılacak masraflar 
(63 X 11 000) 

1 250 000 Toplam 

Sureti hesabı aşağıda gösterildiği veçhile 1952 yılı ödeneğine nazaran 100 000 lira faz
lasiyle 750 000 lira teklif olunmuştur. 

250 000 Mevcut trahom hastane, dispanser ve köy tedavi evlerinin idare masrafları 
Kira bedeli 
ilâç, alet ve tıbbî malzeme bedeli 
Nakliye, ambalaj masrafları 
Trahom araştırma merkezi genel giderleri 
Küçük onarmalar 
Yeniden açılacak 4 trahom hastanesi, 10 
hiz, kira ve idame masrafları 

35 000 
250 000 
30 000 
14 000 

1 000 
170 000 dispanser, 80 tedavi evi tesis, teç-

750 000 Toplam. 
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424 Sureti hesaıbı aşağıda gösterildiği veçhile 1952 yılı ödeneğine nazaran 130 000 lira faz
lasiyle 450 000 lira konmuştur. 

90 000 9 frengi savaş kurulunun masrafları 
15 000 Mevcut dispanserlerin kira bedeli 
40 000 4 deri ve tenasül hastalılkları dispanserlerinin masrafları 

200 000 Penisilin ve diğer frengi ilâçları 
15 000 Şırınga, tüp ve sair tıbbi malzeme 
25 000 Kırtasiye, evrakı matbua ve baskı ücretleri 
65 000 Yeniden açılacak 3 zührevi dispanseriyle bucak tedavi istasyonlarının te

sis, teçhiz, kira ve idame masrafları 

450 000 Toplam. 

425 Aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile 1952 yılı Ödeneğine nazaran 2 716 671 lira 
fazlasiyle 5 600 000 lira ödenek konulmuştur. 

400 000 'Sıtma ilaçlan 
1 903 000 250 ton sâf D. D. T., 666 ton wettable powder tatbikatı ve sürfe savaşı 

için ihtiyar olunacak işçi gündelikleri 
300 000 Larvisit maddeler satın alınmak üzere 
72 000 Kırtasiye ve evrakı matbua 

175 000 Bölgelerin ardiye, depo, garaj ve kira bedelleriyle diğer müteferrik mas
rafları 

2 750 000 1953 yılında Marshall yardımından mubayaa edilerek yurdumuza ithal 
edilecek 250 ton D. D. T. ve 666 ton % 75 D. D. T., (Wettable powder), 50 
ton Chlordane ve bunlara ait emülsifikatör ve muhallil maddelerle 1000 
aded pulvarizatör ve yedek parçalarının bedeli ile gümrük, sigorta, rıh
tım, tahliye ve bölgelere sevk masrafları 

5 600 000 Toplam.-

426 5368 sayılı Kanun gereğince verem savaşının icalbettirdiği bilûmum masrafları karşı
lığı olmak üzere 600 000 lira fazlasiyle 2 700 000 lira teklif olunmuştur. 

427 10 19'52 yılında devlet hastalıaneleri günlük hasta masrafı (230), verem hastahaneleri 
günlük hasta masrafı (300), hemşire ve laborant okulları günlük öğrenci masrafı 

. (215) kuruştan hesaplanmışken bu para ihtiyacı karşılıyamadığı cihetle 1953 sene
sinde devlet hastahaneleri günlük hasta masrafı (280), verem hastahaneleri günlük 
hasta, masrafı (350), hemşire ve laborant okulları günlük öğrenci masrafı (280) ku
ruş üzerinden hesaplanarak 1952 yılı ödeneğine nazaran 4 683 619 lira fazlasiyle 
22 790 000 lira konulmuştur. 

Yatak ' : - ' <'• 

8 900 1952 de mevcut yatak sayısı 
300 1952 de kadro fevkmda Bakırköy akıl hastahanesine kabul olunan hasta

lar için ilâvesine mecburiyet hâsıl olan yatak adedi 

9 200 Toplam 
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Verem yatağı 
5 357 1952 de mevcut yatak sayısı 
1 000 1953 te ilâve edilecek verem yatağı 

6 357 Toplam 

öğrenci 

380 
120 

500 

Persone] 
5 346 

460 

5 806 

8 900 X 
2 618 X 
5 357 X 
2 702 X 

300 X 
1 000 X 

460 X 
1 000 X 

380 X 
26 X 
4 

120 
120 X 

36 000 

1952 de mevcut öğrenci sayısı 
1952 de yeni açılan hemşire okullarının ilk sınıflarına 
alınacak öğrenci • 

Toplam 

1952 de mevcut personel 
1000 verem yatağının icabettirdiğj personel 

1953 senesinde 

Toplam 

X 
X 

280 
215 
350 
215 
280 
350 
215 

1000 
280 
215 

5000 
280 
300 

X 365 «» 

X 365 
X 365 

365 
X 365 
X 365 
X 180 
X 180 
X 
X 365 
X 365 

X 180 

095 800 
054 475 
843 567 
120 394 
306 600 
630 000 
178 020 
000 000 
388 360 
20 403 
20 000 
60 480 
36 000 
36 000 

1952 de mevcut hasta yatağı 
1952 de mevcut persone] 
1952 de mevcut veremli yatağı 
1952 de mevcut personel 
1952 de ilâve olunan hasta yatağı 
1953 te ilâve olunacak verem yatağı 
1953 te ilâve olunacak personel 
Tesis masrafı 
1952 de mevcut öğrenci 
1952 de mevcut personel 
Kira 
1953 yılında okullara yeniden alınacak öğrenci 
Tesi-ı 
Ankara Numune Hastanesi için icarla tutulacak 
binanın kira karşılığı 

22 790 099 Toplam 

Geçen yılın aynıdır. 
Halen mevcut 22 dispansere ilâveten açılacak 15 dispanserin masraflarını da karşıla
mak üzere 50 000 lira fazlasiyle teklif olunan 200 000 lira ödenek, 426 ncı bölüme 
nakledilerek tertip bütçeden çıkarılmıştır. .... . . • -jr- ^ 
Geçen yılın aynıdır. 
1952 yılında sağlık merkezlerinde günlük hasta masrafı (230) kuruştan hesaplanmışken 
bu para kâfi gelmediği cihetle 1953 yılında günlük hasta masrafı (280) kuruş üzerin-
den hesaplanmıştır. Mevcut 90 sağlık merkezine ilâveten açılacak 30 sağlık merkezinin 
genel giderleri de nazara alınarak aşağıda sureti hesabı gösterildiği veçhile ve 1952 yılı
na nazaran 456 440 lira fazlasiyle 2 669 000 lira teklif olunmuştur. 
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990 
200 
220 
100 
110 
30 

X 
X 
X 
X 
X 

215 
280 
215 
280 
215 

X20 000 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

365 = 
180 = 
180 = 
365 == 
365 = 

776 902 
100 800 
85 140 
102 200 
85 140 
600 000 

2 669 982 

B. M. ir k . . . . . . • * • • 

900 X 280 X 265 =* 919 800 Mevcut 90 sağlık merkezi (1) sağlık merkezi 10 
yatak hesabiyle 
Mevcut personel 
1953 yılında yeniden açılacak 20 sağlık merkezi 
Personel 
1953 yılında yeniden açılacak 10 sağlık merkezi 
Personel 
Tesis masrafı 

Toplam 

427 60 1952 yılında doğum ve çocuk bakımevleri için günlük hasta masrafı (230) kuruştan 
hesalanmışken bu para kâfi gelmediğinden 1953 yılında günlük hasta masrafı (280) ku
ruş üzerinden ve 1952 senesinde kadrosuzluk yüzünden tatili faaliyet eden köy ebe 
okullarının 1953 senesinde yeniden faaliyete geçirilmesi zarureti karşısında aşağıda sure
ti hesabı gösterildiği veçhile 1952 yılı ödeneğine nazaran 115 454 lira fazlasiyle 
1 592 000 lira konulmuştur. 

Doğum yatağı (1952 de mevcut) 
Çocuk yatağı (1952 de mevcut) 
Personel (1952 de mevcut) 
1953 senesinde yeniden açılacak bir doğumevi için 
1953 senesinde yeniden açılacak bir doğumevinin 
çocuk yatağı 

50 X 500 =* 25 000 1953 senesinde yeniden açılacak bir doğumevi te
sis masrafı 
Personel 
Balıkesir ve Erzurum'da yeniden açılacak 50 şer 
öğrencili ebe okulları 
Personel 

Toplam. 

70 Sureti hesabı aşağıda gösterildiği üzere 174 102 lira fazlasiyle 294 000 Ura teklif 
olunmuştur. 
200 X 350 X 120 = 84 000 Hasta yatağı 

40 X 215 X 120 = 10 320 Personel 
200 X 1 000 = 200 000 Tesis 

950 
556 
386 
50 
20 

X 
X 
X 
X 
X 

280 
100 
215 
280 
100 

X 
X 
X 
X 
X 

365 = 
365 =: 
365 = 
180 = 
180 = 

970 900 
202 940 
302 913 
25 200 
3 600 

20 
00 

10 

X 
X 

X 

215 
280 

215 

X 
X 

•X 

180 = 
180 = 

180 ~ 

7 740 
50 400 

3 870 

1 592 563 

294 320 Toplam. 

80 Gkçen yılın aynıdır. 
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428 Aşağıda sureti hesabı gösterildiği üzere 1952 yılı ödeneğine nazaran 100 000 lira f az-
lasiyle 800 000 lira teklif olunmuştur. 

175 000 Lâboratuvar malzemesi 
50 000 Kuvvei muharrike 

112 000 Serom tecrübe hayvanları (*) 

200 000 
50 000 
40 000 
20 000 
60 000 
70 000 
23 000 

(•) 70 000 100 adfid serom beygiri 
20 000 500 aded koyun 
16 000 200 aded dana 
6 000 Diğer tecrübe hayvanları 

112 000 

Serom ve tecrübe hayvanlarının bir yıllık yiyeceği 
Kitap, mecmua tabı ve aboneleriyle kırtasiye, baskı ve telif ücretleri 
Atelye malzemesi 
Giyecekler 
Elektrik, havagazı, su ve tasfiye cihazı için tuz, ayda vasati 1 000 liradan 
Kömür bedeli 1000 ton linyit, 300 ton kok 
Müteferrik masraflar 

800 000 Toplam 

429 Mahkme karariyle himaye altına alınan çocuk miktarı artmakta ve bütçelere konulan 
ödenek kâfi gelmemekte olduğundan 50 000 lira fazlasiyle 250 000 lira ödenek teklif 
olunmuştur. 

430 Geçen yılın aynıdır. s . » < . 

431 Geçen yılın aynıdır. *v 

432 Geçen yılın aynıdır. 

433 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre Bakanlık, memleketimizde küçük ço
cuk sağlığını kormak maksadiyle lâzımgelen müesseseleri açıp idare etmek ve çocuk 
hıfzıssıhhası faydalarını halk arasında intişar ve tatbikini teshil edecek tedbirleri 
ittihaz eylemekle vazifeli bulnmaktadır. Milletlerarası çocuklara yardım fonu ile ya
pılan anlaşmalar gereğince şimdilik Ankara'da içinde 1 kreşi de bulunacak olan çocuk 
ve ana sağlığı merkezi kurulacaktır. Bu merkezin inşaatı hariç tesis, teçhiz idare ve 
idame masraflarını karşılamak üzere yeniden açılan bu tertibe 75 000 lira ödenek 
teklif edihnişir. 

450 Tıp Fakültesi ve Eczacı Okulunda Bakanlık hesabına okuyan 499 öğrenciye burs, kay
diye, imtihan ve inskripsiyon ücreti olarak 1250 lira ödendiği hesap olunarak geçen yı
lın aynı teklif olunmuştur. 
499 X 1 250 = 623 750 ' • I : 

451 10 Tıp alemindeki neşriyatı takip, etmek, kitap, dergi, gazete ve broşürlere abon^ olmak 
üzere geçen yıla nazaran 20 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Hastalıklardan korunma, tedbir ve çarelerini gösteren yazılı ve resimli afiş ve bro
şürlerin bastırılıp memleketin her tarafına dağıtmak, yeniden satmalınacak propagân-
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da filimleriyle sair vasıtaların mubayaası için 20 000 lira fazlasiyle 39 000 lira teklif 
olunmuştur. 

4489 sayılı Kanun gereğince Ecnebi memleketlere gidiş ve dönüş yollukları verilmek 
kaydiyle gönderilen memurların yalnız dönüş yollukları karşılğı olarak 2 000 lira nok
saniyle 4 000 lira teklif olunmuştur. 
Geçen yılın aynıdır. 
Tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

Milletlerarası Dünya Sağlık Teşkilâtının işarına göre iştirak hissesi olarak verilecek 
216 000 lira ile milletlerarası çocuklara yardım fonuna iştirak için ödenen 50 000 lira 
ki, ceman 266 000 lira teklif edilmiş ve 7 796 [lira fazlası çıkarılmıştır. 
Geçen yılın aynıdır. 
îki senede bir defa toplanmakta olan kongre 1952 senesinde toplandığı cihetle tertip 
bütçeden çıkarılmıştır. 

Milletlerarası 5 nci tropikal hastalıklar ve sıtma kongresinin 1953 senesinde Türkiye'
de toplanması hakkındaki teklifin, Bakanlar Kurulunun 13 . X . 1949 tarihli toplantısın
da görüşülerek kalbul olunması sebebiyle kongrenin icabeden masraflarını karşılamak 
üzere yeniden açılan bu tertibe 50 000 lira ödenek konulmuştur. 

Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yılın aynıdır. 
100 lira noksaniyle 500 lira teklif olunmuştur. 

Yardım istemek malksadiyle müracaat eden fakir hastaların adedi gün geçtikçe artmak
tadır. Mevcut yardım taleplerini imkân nispetinde yerine getirmek üzere 1952 yılı 
ödeneğine nazaran 10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif olunmuştur. 

3653 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Yalova Kaplıcaları îşletme İdaresine 
yardım olarak konulmuş bulunan bu Ödenek kaplıcaların Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığına kiraya verilmesi sebebiyle 1953 yılı Bütçesine konulmıyarak tertip 
bütçeden çıkarılmıştır. -- - • -

8ıhhî müesseselerin tamire muhtaç olanların tamiri için bütçelere konulan ödenekler ki
fayet etmemekte olduğundan 1953 yılı için 100 000 lira fazlasiyle 400 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

19 . VI . 1952 gün ve 5970 sayılı Kanunla 3 000 000 lira bedelle Kızılay derneğinden 
satınalman Kızılay hastanesinin 1953 yılı taksit bedeli olmak üzere 500 000 lira konul* 
muştur. 
1953 yılında satınalmması derpiş olunan 51. nakil vasıtasının bedeli olarak Maliye Ba
kanlığı Bütçesine aktarılmak için aşağıda sureti hesabı gösterildiği üzere 1952 yılı öde
neğine nazaran 132 950 lira noksaniyle 413 000 lira teklif olunmuştur. 
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10 X 7 000 = 70 000 (Bulaşacı hastalıklar için) jip üniversal 
4 X 7 000 = 28 000 (Trahom savaşı için) » » 
2 X 7 000 = 14 000 (Frengi savaşı için) » » 

30 X 7 000 = 210 000 (Sağlık merkezleri için) » » 
2 X 15 000 = 30 000 Ankara Atatürk sanatoryumu ve Bakırköy akıl has-

tanesi için kaptıkaçtı 
2 X 18 000 = 36 000 Ankara Atatürk sanatoryumu ve Bakırköy akıl has

tanesi için kamyon 
1 X 25 000 = 25 000 Sağlık propagandası için elektrojen grupunu havi 

sinema kamyonu 

51 413 000 Toplam. 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan bu ödenek, aşağıda sureti hesabı 
gösterildiği veçhile ve 1952 yılı ödeneğine nazaran 68 697 lira fazlasiyle 9 129 000 
lira teklif olunmuştur. 

- '"'" Lira 

Yeni yapılmakta olan Sivas ve Rize Devlet hastahanelerinin elektrojen 
gruplariyle binalara su tesisatları 
Ankara doğumevinin jalozilerinin ikmali 
Şişli çocuk hastahanesindeki Hariciye ve Nisaiye paviyonunun ikmali 
istanbul Haydarpaşa Numune hastahanesine ilâve olunacak insan ve ye
mek asansörü 
Haydarpaşa Numune hastahanesinin üst kat tavanlarının tamir ve ıslahı 
Bakanlık ve Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha enstitüsünün kalorifer 
kazanlarının değiştirilmesi 
Niğde 'hastahanesinin tamir ve ıslahı 
Manisa akıl hastanesine bir paviyon ilâvesi 
Diyarbakır ve Trabzon hemşire okullarına yatakhane binası inşası 
Ankara Kanser enstitüsü ve hastahanenin ikmali 
izmir hemşire okuluna yatakhane binası inşası 
izmir çocuk hastahanesindeki Nisaiye paviyonunun ikmali 
intifa hakkı Bakanlığımıza verilmiş bulunan Halk evlerini sağlık teşki
lâtına elverişli hale getirilmesi için 
Ankara Numune hastanesinde 200 er yataklı iki paviyon inşası için 
inşa halinde bulunan sağlık merkezlerinin ikmal inşaatı ile yeniden 
yapılacak sağlık merkezleri inşaatı içm 2 000 000 
Ankara Refîk Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi bahçesinde mal
zeme deposu inşası 50 000 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Tavşan elcvaj yerinin ta-
vanlattırılma/ı 20 000 
istanbul kuduz tedavi müessesesinin hasta ve hizmetliler yatakhaneleri 
inşâsı 12 000 
Çumra sağlık merkezi ikmali inşası - 50 000 
M. Kemalpaşa » » » 50 000 
Ermenek » » » 50 000 
Novşehir » » » '' 50 000 
Müâs » » » 50 000 

100 000 
80 000 
100 000 

20 000 
22 000 

120 000 
105 000 
200 eoo 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 

100 000 
1 000 000 
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Lira 

Arhavi sağlık merkezi ikmali inşası 
Senirkent » » » 
Ürgüp » » » 
Çayeli > » > 
Devrekani » » » 
Ankara'da ebe okulu inşaatı 
Bozüyük sağlık merkezine çamaşırlık ve mutfaklı bir paviyon ilâvesi 
Kilis sağlık merkezi inşası 
Karacabey » » 
Adana Sıtma Enstitüsüne ilâve olunacak dershane, yatakhane, yemekhane 
ve garaj inşası 
Göksün sağlık merkezi inşaatı kalorifer tesisatiyle birlikte 
Erzurum Numune Hastanesine 100yataklı paviyon ilâvesi 
Eflani bucağında (yakında ilce oluyor) bir sağlık merkezi inşası 
Bergama sağlık merkezi ikmali inşaatı 
Kayseri Devlet Hastanesine 100 yataklı paviyon ilâvesi 
Malatya Devlet Hastanesine 100 yataklı paviyon ilâvesi 
Ordu Devlet Hastanesine 100 yataklı paviyon ilâvesi 
Ankara Ana ve çocuk sağlığı merkezi 
Kırşehir Devlet Hastanesi 
Ankara'da 100 yataklı çocuk hastanesi 
Eskişehir Hastanesine ana paviyon ilâvesi 

(5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı ve tesis işleri 
her türllü giderleri) karşılığı olarak Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde mevcut tertibe, 
1953 yılında yeniden tesis olunacak verem hastane ve dispanserleri karşılığı olarak 
2 170 000 lira konulması zaruri görülmüş ve bu sebeple 1952 ödeneğine nazaran 
599 785 lira fazla te'klif olunmuştur. 

Ankara Atatürk Verem Sanatoryumu ilâve inşaatı 620 000 
Trabzon Bölge Verem Hastanesi 2 nci blokunun inşasiyle arazinin tel ör
gü ile çevrilmesi 
İzmir Bölge Verem Hastanesi 2 nci bloku ile ameliyathane inşası 
Çorum Verem Hastanesinin İM yanma ilâve olunacak kısımlar inşaatı 
Verem dispanserleri inşaatı (10 yerde beheri 35 000 lira hesabiyle) 
Tekirdağ kışlalarının verem pavyonu haline ifrağı 
Giresun Kemik Veremi Hastanesi inşası 
Giresun Verem Pavyonu inşaatı % 

30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
30 000 
200 000 
40 000 
100 000 
70 000 

70 000 
100 003 
500 000 
100 000 
20 000 
500 000 
500 000 
550 000 
400 000 
450 000 
300 000 
500 000 

9 129 000 

Toplam 

300 000 
300 000 
150 000 
350 000 
100 000 
200 000 
150 000 

2 170 000 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının (Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı dâhil) 1953 yılı Bütçesi, 
1952 yılı Bütçesine nazaran yapı ve esaslı onarmalar için Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulan 
(961 746) lira ile 3827 sayılı Kanuna göre satınalıııacak motorlu taşıt vasıtaları için Maliye Ba
kanlığı bütçesine konulan (223 300) lira da dâhil olmak üzere (2 604 552) lira fazlasiyle (21 905166) 
liradır. 

Bu miktarın (7 180 823) lirası bakanlığa ve (14 724 343) lirası da Gümrük Muhafaza Ge
nel Komutanlığına aittir. 

Geçen yıla nazaran fazlalığın (1 292 191) lirası, Bakanlığa ve (1 312 361) lirası da Gümrük 
, Muhafaza Genel Komutanlığına aittir. 

B. M. 

101 Bakan ödeneği , 

201 11 Gümrük merkez memurları aylığı 
Geçen yılın aynı olarak (5 400) lira ödenek konulmuştur. 
Bu tertibe konulan (810 900) lira ödeneğin (759 600) lirası fiilî kadro tutarına ve 
(51 300) lirası da üst derece farklarına aittir. Geçen yıla nazaran fazla konulan 
(40 400) lira ödeneğin (20 400) lirası, son yıllarda gümrüklerde iş hacminin artmış 
olması dolayısiyle gelir evrakının merkezde incelemekle görevli servisin takviyesi ga
yesiyle 7 memurun (L) cetvelinden fiilî kadroya alınmasından ve (20 000) lirası da üst 
derece farkları için eklenen miktardan doğmaktadır. 

12 Gümrük iller memurları aylığı 
Bu maddeye konulan (3 765 550) lira ödeneğin (3 282 000) lirası fiilî kadro tutarı
na ve (483 550) lirası da üst derece farklarına aittir. Geçen yıla nazaran teklif olu
nan (277 200) lira fazlalığın (160 200) lirası, eski yıllara nazaran Gümrük muame
lelerinin artması dolayısiyle (76) memur kadrosunun (L) cetvelinden çıkarılarak 
fiilî kadroya alınması zaruretinden ve (117 000) lirası da üst derece farklarına yapı
lan zamdan doğmaktadır. 

13 Muhafaza merkez subay, memur ve eratı aylığı 
Geçen yıla nazaran bu maddeye (1 200) lira eksiğiyle (386 275) lira ödenek konul
muştur. Bu ödeneğin (369 975) lirası askerî ve barem fiilî kadroları tutarına ve 
(16 300) lirası da üst derece farklarına ait bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran hu
sule gelen (1 200) lira eksiklik, kadroda yapılması düşünülen bâzı değişikliklerden 
ileri gelmektedir. 

14 Muhafaza iller subay, memur ve eratı aylığı 
Bu maddeye geçen yıla nazaran (146 619) lira fazlasiyle (5 902 169) lira ödenek ko-

• nulmuştur. Bunun (5 402 169) lirası askerî ve barem fiilî kadroları ve (500 000) li
rası da üst derece farkları karşılığadır. 
(146 619) lira fazlalığın (34 074) lirası, iller teşkilâtında zaruri görülen değişiklikler
den ve (112 545) lirası da üst derece farkları için yapılan ilâveden doğmuş bulunmak-: 
tadır. 

21 Gümrük merkez memurları açık aylığı 
Geçen yılın aynı olarak (1 500) lira konulmuştur. Halen açıkta ve bakanlık emrinde 
memur yoktur, 
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22 Gümrük iller memurları açık aylığı 
Geçen yılın aynı olarak (4 700) lira konulmuştur. Bu ödeneğin (3 408) lirası halen 
bakanlık emrinde bulunan (5) memura ve (1 292) lirası da bakanlık emrine alınması 
muhtemel olanlara aittir. 

23 Muhafaza merkez memurları açık aylığı 
Geçen yılın aynı olarak (500) lira konulmuştur. 

24 Muhafaza iller memurları açık aylığı 
Geçen yılın aynı olarak (2 000) lira konulmuştur. 

11 Gümrük merkez hizmetlileri ücreti 
(2 400) lira fazlasiyle (68 700) lira konulmuştur. Fazlalık; hikmetlilerin ücretleri 
hakkında Bakanlar kurulunca, 24 . IX . 1952 tarihinde kabul olunan esaslara göre 
yaılan ayarlamadan doğmuş bulunmaktadır. 

12 Gümrük iller hizmetlileri ücreti 
(13 080) lira fazlasiyle (73 500) lira konulmuştur. Bu fazlalığın (7 800) lirası; bu yıl 
yeniden satmalınacak olan jeep ve motosikletler için konan 1 aded (200) ve 2 aded 
(150) şer lira ücretli şoför kadrosiyle şoförü omııyan 1 motosiklet şoförü için konmuş 
bulunan 1 aded (150) lira ücret kadrosundan ve (5 280) lirası da 60 lii'a ücretli 26 
hademe ücretlerinin (75) liraya ve ücretleri (130) lira olan 2 şoförün ücretlerinin üc
retlerinin (150) liraya ve (120) lirası da 90 liralık bir işçi ücretinin (100) liraya inti
bak ettirilmesinden doğmuştur. 

13 Muhafaza Merkez hizmetlileri ücreti 
(4 140) lira eksiği ile (16 920) lira konulmuştur. Eksiklik; merkeze ait hizmetliler 
kadrosundan (325) lira ücretli 1 teknisiyen kadrosunun iller kadrosuna geçirilmesin
den ve yapılan ücret intibakından doğmuş bulunmaktadır. 

14 İller muhafaza hizmetlileri ücreti 
(41 920) lira fazlasiyle (427 000) lira konulmuştur. Fazlalığın (36 000) lirası, yeni 
kurulan İzmir Muhafaza Atelyesiyle İstanbul atelyesinde çalışacak (400) ve (550) 
lira ücretli 2 teknisiyenle yeniden hizmete alman 2 taka ve 8 motorlu sandal için 2 
aded (250), 8 aded (150) lira ücretli gemi adamının kadroya ilâvesinden ve (5 920) li
rası da (350) lira ücretli teknisiyen kadrosunun illere neklinden ve bir kısım gemi 
adamları ücretlerinin yukarda bahsedilen Bakanlar Kurulu kararı gereğince yapılan 
intibaktan doğmuştur. 

11 Gümrük merkez geçici hizmetlileri ücreti 
(22 800) lira fazlasiyle, (32 800) lira konulmuştur. Fazlalık: 1950 Brüksel Tarife No-
manklatürünün ihzarında çalıştırılacak olan (750) şer liralık 2 mütercimle yabancı 
dil bilen (400) liralık bir daktilo ücretine aittir. 

12 Muhafaza merkez geçici hizmetliler ücreti 
(5 620) lira fazlasiyle (10 220) lira konulmuştur. (3944) sayılı Kanun gereğince kur
sa tâbi tutulan memurlar için 2 devre yapıilmakta olan ve 1952 yılında 1 devreye in
dirilmiş bulunan kurs tedrisatının memurların daha çabuk meslekî bilgilerini artırmak 
gayesiyle, yine eskisi gibi 2 devreye çıkarılması lüzumlu görüldüğünden (5 620) lira 
eklenmiştir. Bunun (1 020) lirası. Mart ayı sonuna kadar devanı edecek olan 1952 -
1953 dere yıllı bir aylık öğretmen ücretine aittir. 

11 Gümrük merkez memurları çocuk zam mı 
1 -Temmuz 1952 tarihindeki duruma göre mevcut 152 çocuk için (18 240) ve doğması 



muhtemel 23 çocuk için de (2 760) lira ki, geçen yılın aynı olarak ceman (21 000) 
lira Ödenek konulmuştur. 
Gümrük iller memurları çocuk zammı 
I Temmuz 1952 tarihindeki duruma göre mevcut 1563 çocuk için (187 560) lira ve yıl 
içinde doğması muhtemel 235 çocuk için de (28 200) lira ödenek ilâve edilmek sure
tiyle geçen yılın aynı olarak (215 760) lira konullmuştur. 
Muhafaza merkez subay ve memurları çocuk zammı 
Geçen yılın aynı olarak 116 çocuk için (14 000) lira konulmuştur. 
Muhafaza iller subay ve memurları çocuk zammı 
Mevcut 4166 çocuk için geçen yılın aynı olarak (500 000) lira konulmuştur. 
Gümrük merkez memurları doğum yardımı 
Eski yıllar giderlerine göre vukuu muhtemeli 15 doğum için (3 000) lira konulmuştur. 
Gümrük iller memurları doğum yardımı 
Eski yıllar giderlerine göre geçen yılın aynı olarak 72 doğum için (14 400) lira ko
nulmuştur. 
Muhafaza merkez subay ve memurları doğum yardımı 
Vukuu muhtemel 5 doğum için geçen yılın aynı olarak (1 000) lira konulmuştur. 
Muhafaza iller subay ve memurları doğum yardımı 
Eski yıllardaki giderlere göre vukuu muhtemel (300) doğum için (60 000) lira konul-
muştuı. 
Gümrük Merkez memurları ölüm yardımı. 
Geçen yılın aynı olarak (1 750) lira konulmuştuı. 
Gümrük iller memurları ölüm yardımı 
Geçen yılın aynı olarak (8 250) lira konulmuştuı. 
Muhafaza Merkez subay ve memurları ölüm yardımı 
Geçen yılın aynı olarak (1 000) lira konulmuştuı. 
Muhafaza iller- subay ve memurları ölüm yardımı 
Geçen yılın aynı olarak (5 330) lira konulmuştur. 
Gümrük yakacak zammı 
Yakacak zammına müstahak (35) memur için (3 150) lira hesap edilmiş ve zamma 
tâbi yerlerdeki memuriyetlerin takviyesi ihtimali düşünülerek (450) lira ilâvesiyle ge
çen yılın aynı olarak (3 600) lira konulmuştuı. 
Muhafaza yakacak zammı 
Yakacak zammına müstahak (181) memur için (16 400) lira konulmuştur. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü-
kâiatı 
Geçen yılın aynı olarak imtihan vermesi muhtemel 1 memur için konulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Bu bölüme Gümrük ve Muhafaza teş'dlâtının merkez ve iller memur ve subaylarının 
aylıklariyle, açık aylıkları ve (D) cetveline dâhil hizmetli ücretleri için bütçeye konu
lan ödeneklerin % 5,5 ğuna 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 34 ncü maddesi 
gereğince subayların bir yıllık hizmetine 1/4 nispetinde eklenen fiilî hizmet zammı mu
kabili ödeneğin % 10 unun ilâvesiyle (637 800) lira ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 
(259 800) lirası gümrük ve (378 000) lirası da muhafaza genel komutanlığına aittir. 
I I nci maddedeki (18 253) lira fazlalığın bir kısmı, (L) cetvelindeki merkez ve iller 
memurları kadrolarından (83) nün fiilî kadroya alınmasından ve diğer kısmının Bs-
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kanlığın merkez ve iller hizmetlileri kadrolarında intibak yapılması dolayısiyle yükselen 
ücret farklarından doğmaktadır. V . 
12 nci maddedeki (9 947) lira fazlalık, iller subay ve hizmetli kadrolarına yapılan 
ilâvelerle ücret intibaklarından ve üst derece farklarına yapılan zamdan mütevellit 
bulunmaktadır. 

210 11,12 Temsil ödeneği ! 

5027 sayılı Kanuna göre hesaplanarak geçen yıldaki kadar ödenek konulmuştur. 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 
(3 600) lira eksiğiyle alınacak (1765) fiilî kadro adedine göre (527 400) lira konulmuş
tur. 

220 1615 sayılı Kanun gereğince verilecek yemeklik bedeli 
Geçen yılın aynı olarak (22 000) lira konulmuştur. 

301 11 Gümrük kırtasiyesi (Merkez) 
Geçen yılın aynı olarak (2 200) lira konulmuştur. 

12 Muhafaza kırtasiyesi (Merkez) 
Geçen yılın aynı olarak (1 500) lira konulmuştur. 

21 Gümrük döşemesi (Merkez) 
(9 000) lira fazlasiyle (10 000) lira konulmuştur. Bakanlığın yeni binasında Bakan 
odasının döşenmesi ve bâzı oda pencerelerine konulmasına zaruret bulunan tül ve güneş
lik perde ve diğer döşeme ihtiyaçları karşılığıdır. 

22 Muhafaza döşemesi (Merkez) 
Geçen yılın aynı olarak (500) lira konulmuştur. 

31 Gümrük demirbaşı (Merkez) 
(3 000) lira fazlasiyle- (5 500) lira konulmuştur. Fazlalık; gümrük vergilerini ve bu 
vergilerle birlikte tahsil olunan diğer vergi ve resimlerin tahakkuk ve tahsil evrakının 
merkezde incelemekle görevli servis için alınacak ortalama (600) liradan (5) aded he
sap makinesi bedeline ait bulunmaktadır. 

32 Muhafaza demirbaşı (Merkez) 
Geçen yılın aynı olarak (500) lira konulmuştur. 

41 Gümrük öteberi giderleri (Merkez) 
Geçen yılın aynı olarak (9 500) lira konulmuştur. 

42 Muhafaza öteberi giderleri (Merkez) ' • . • , 
Geçen yılın aynı olarak (2 500) lira konulmuştur. 

51 Gümrük merkez aydınlatması 
Dışişleri Bakanlığının eski yıllar giderleri nazara alınarak (1000) lira eksiği ile (6 Ö0Ö) 
lira konulmuştur. 

61 Gümrük ısıtması (Merkez) 
Dışişleri Bakanlığının evvelki yıllar kömür kontenjanına ve yapılan giderlere göre 
(5 500) lira eksiğiyle (9 000) lira konulmuştur. 

302 11 Gümrük kırtasiyesi (iller) 
Gümrüklerde iş hacminin artması dolayısiyle kırtasiye ihtiyacının karşılanabilmesi için 
(2 000) lira fazlasiyle (21 000) lira konulmuştur. 

12 Muhafaza kırtasiyesi (tiler) 
Birliklerin ve diğer muhafaza teşkilâtının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zaruri ola
rak (3 000) lira fazlasiyle (10 000) lira konulmuştur. 
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Gümrük döşemesi (iller) 
Tasarruf gayesiyle (İ 000) lira düşülerek (9 000) lira konulmuştur. 
Muhafaza döşemesi (İller) 
Geçen yilm aynı olarak (3 000) lira konulmuştur. 
Gümrük demirbaşı (İller) 
(14 000) lira fazlasiyle (22 000) lira konulmuştur. Fazlalık gümrüklerde muayene' 
servislerinin çabuk ve hatasız hesap yapmaların^ sağlıyabilmek için alınacak orta
lama fiyat (600) liradan (20) aded hesap makinesi ve gümrük idareleri için (4) aded 
yazı makinesi bedeline aittir. 
Muhafaza demirbaşı (İller) 
İller muhafaza teşkilâtı için alınacak (8) aded portatif yazı makinesi ile birliklerin 
zaruri ihtiyaçlarının temini için (2 00(t) lira fazlasiyle (6 000) lira konulmuştur, 
Gümrük öteberi giderleri (İller) 
Geçen yılın aynı olarak (27 000) liva konulmuştur. 
Muhafaza öteberi giderleri (İller) 
Geçen yılın aynı olarak (19 600) lira konulmuştur. 
Gümrük aydınlatması (İller) 
(5 000) lira fazlasiyle (19 000) lira konulmuştur. Fazlalık; İstanbul Gümrükleri Baş
müdürlüğü binasında yaptırılacak flüresan tesisatı karşılığıdır. 
Gümrük ısıtması (İller) 
(3 000) lira fazlasiyle (38 000) lira konulmuştur, fazlalık görülen lüzum üzerine İstan
bul Gümrükleri Başmüdürlüğü binasının kalorifer kazanlarında yapılan tadilât dolayı-
siyle kömür kontenjanının 104 tondan (150) tona çıkarılmasından ve diğer İstanbul 
gümrükterindeki sobaların büyüklerini kullanmak zarureti duyulduğundan kok kömürü 
kontenjanının (51) tondan (60) tona çıkarılmasından doğmuştur. 

Gümrük (Basılı kâğıt ve defterler) 
Geçen yılın aynı olarak (24 000) lira konulmuştur. 
Muhafaza (Basılı kâğıt ve tef terler) 
Geçen yılın aynı olarak (17 000) lira konulmuştur. 
5383 sayılı Kanunun 153 ncü maddesine göre bedeli mukabilinde iş sahiplerine satıla
cak basılı kâğıtlar giderleri 
(5 000) lira fazlasiyle (35 000) lira konulmuştur. Bu fazlalık iş hacminin artması nispe
tinde bedeli mukabilinde iş sahiplerine satılmakta olan basılı kâğıt ihtiyacının da art
mış olmasındandır. 

Gümrük merkez posta ve telgraf ücretleri 
Geçen yılın aynı olarak (14 000) lira konulmuştur. 
Gümrük iller posta ve telgraf ücretleri 
Tasarrufu mümkün görülen (1 000) lira eksiğiyle (54 000) lira konulmuştur. 
Gümrük merkez telefon giderleri # 

Geçen yılın aynı olarak (10 000) lira konulmuştur. 
Gümrük iller telefon giderleri 
Gecen yılın aynı olarak (15 000) lira konulmuştur. 
Muhafaza merkez telefon giderleri - - s *-' 
(-Seçen yılın aynı olarak (1 500) lira konul muştur. 
Muhafaza iller telefon giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. ] 
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305 11 Gümrük (tiler kira bedeli) 
(2 000) lira eksiğiyle (25 000) lira konulmuştur. Eksiklik; gümrük idaresinin işgali 
altında bulunan bâzı binaların 1952 yılında yapılan sözleşmeleri gereğince 1053 yılı ki
ra bedellerinden bir kısmının ödenmiş olmasındandır.. 

12 Muhafaza (İller kira bedeli) 
Muhafaza teşkilâtınca kira ile tutulan 256 binanın yıllık icarı karşılığı olarak (55 000) 
lira konulmuştur. 

306 Giyecekler 
(2 000) lira eksiğiyle (53 000) lira konulmuştur. (2 000) lira eksiklik miadlı eşyada 
yapılan tasarruftan doğmuştur. 

307 11 Gümrük sürekli görev yolluğu 
Geçen yılın aynı olarak (38, 000) lira konulmuştur, 

12 Muhafaza sürekli görev yolluğu 
1952 yılında bütçeye konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığı ve aktarma ile ödenek alın
masına zaruret hâsıl olduğu cihetle hakiki ihtiyacın temini maksadiyle (10 300) lira 
fazlasiyle (80 000) lira ödenek konulmuştur 

21 Gümrük geçici görev yolluğu 
Geçen yılın aynı olarak (25 000) lira konuimuştuı 

22 Muhafaza geçici görev yolluğu 
(5 000) lira fazlasiyle (32 000) lira konulmuslıır. Fazlalık; limanlarımıza gelen yaban-
f.'i gemilerin çoğalmakta olması dolayısiyle bunlara terfik edilen muhafaza memurları
nın artmasındandif. 

31 Gümrük müfettişler yolluğu 
Münhal müfettiş kadroları doldurulmakta olduğundan (15 000) lira fazlasiyle öd en tik 
konulmuştu?. 

32 Muhafaza müfettişler yolluğu 
2875 sayılı Kanun gereğince muhafaza birliklerinin ayniyat hesaplarını tetkik edecek 
3 müfettiş için (270) gün teftiş yapabilecekleri mülâhazasiyle geçen yıla nazaran (2 000) 
lira eksiğiyle* (8 000) lira konulmuştu». 

40 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve memurlar yolluğu 
(1.7 000) lira fazlasiyle (35 000) lira konulmuştur. Fazlalık; yeni gümrük tarifemizin 
bütün Avrupa Devletlerince tatbik edilmekte olan advalorem sistemine göre hazırlan
makta bulunması dolayısiyle bu yeni tarifenin yurdumuzda en iyi bir tarzda tatbiki 
sağlanmak maksadiyle 1953 -yılında bir kısım yabancı memleketlerin gümrük mevzu-
atiyle tatbikatını mahallinde tetkik etmek üzere 3 memur ve müfettişin izamının lü
zum görülmesinden doğmuştur. 

308 11 Gümrük merkez memurları, (tedavi giderleri ve yollukları) 
• 5 ay içinde yapılan gidere göre ödenek yetişmiyeceği anlaşıldığından (1 500) lira 

fazlasiyle (6 000) lira konulmuştur. 
12 Gümrük ilfler memurları (tedavi giderleri ve yollukları) 

5 ay içinde yapılan gidere nazaran ödenek yetişmiyeceği anlaşıldığından (5 000) lira 
fazlasiyle (25 000) lira konulmuştur. 

13 Muhafaza merkez memurları (tedavi giderleri ve yollukları) 
Eski yıllar giderîleri nazara alınarak (500) lira eksiğiyle (500) lira konulmuştur. 

14 Muhafaza iller memurları tedavi giderleri ve yollukları 

• 
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Hasta memurların tedavilerini temin için (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira konuk 
muştur. 

15 Muhafaza merkez subay, astsubay ve erlerinin tedavi giderleri ve yolluğu 
Geçen yıllar giderlerine göre (1 000) lira eksiğiyle (500) lira konulmuştur. 

16 Muhafaza iller subay ve astsubay ve erlerinin tedavi giderleri ve yolukları 
Geçen yılın aynı olarak (3 500) lira konulmuştur. ^ 

11 Bakanlık otomobili işletme giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (2 000) lira konulmuştur. 

12 Bakanlık otomobili onarma giderleri a 

Geçen yılın aynı olarak (2 000) lira konulmuştur. 
21 Merkez taşıtları işletme giderleri 

Geçen yılki ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden (200) lira fazlasiyle (500) lira konul
muştur. 

22 Merkez taşıtları onarma giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (200) lira konulmuştur. 

23 Merkez muhafaza taşıtları işletme ve kira bedeli 
Geçen yılın aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. 

24 Merkez muhafaza taşıtları onarma giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (3 000) lira konulmuştur. 

31 İller taşıtları işletme giderleri 
Geçen yıla nazaran (2 500) lira fazlasiyle (6 000) lira konulmuştur. Fazlalık, bu yıl 
İstanbul gümrüklerinde vazife yerleri dağınık mahallerde bulunan ambarlardan mua
yene memurlarının alacakları numunelerin Başmüdürlük kimyahanesine getirilmesi 
işlerinde kullanılmak üzere yeniden alınacak bir jeeple, İskenderun Gümrük Başmü
dürlüğüne bağlı Reyhanlı Gümrüğiyle Ayindelfi Gümrük kapısı arasında ve bu yıl güm
rük müdürlüğüne kalbi düşünülen Adana Gümrüğü ile hava meydanı arasında irtibat 
temin etmek üzere alınacak 2 motosikletin işletme giderlerinden doğmuştur. 

32 İller taşıtları onarma giderleri 
Halen iller gümrüklerinde hizmette bulunan 3 motosiklet ile 1 kaptıkaçtı çok yıpranmış 
olduklarından bunlardan bir müddet daha istifade edilmesini teminen (1 200) lira 
fazlasiyle (2 000) lira konulmasına zaruret görülmüştür. 

33 İller kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları işletme ve kira bedeli 
Geçen yıla nazaran (61 576) lira fazlasiyle (650 000) lira konulmuştur. Fazlalık; 
kara vasıtalarına ait lâstik, patinaj zinciri ve akümülâtör mevcutlarının tamamiyle 
harcanmış olması dolayısiyle bu ihtiyaçların karşılanması içindir. 

34 İller kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları onarma giderleri 
Geçen yıla nazaran (140 787) lira fazlasiyle (520 000) lira konulmuştur. Fazlalı
ğın (39 424) lirası 156 kara vasıtasının yedek parça alımlarına aittir. (101 363) li
rası da (13.200) beygir kuvvetindeki (4 000 000) lira kıymetli deniz vasıtalarının ta
mir ve bakım masrafı olarak bütçeye kıymetin % 10 unun konulması umumi bir nis
pet icabı iken geçen yıl .bütçe zarureti mülâhazasiyle bu nispet 7,22 olarak kabgl edil
miş ve ona göre ödenek konulmuş ve bu yıl ise sözü edilen nispet % 9,75 kabul edile
rek ona göre ödenek hesap edilmesinden ileri gelmiştir. 

Temsil giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (2 000) lira konulmuştur. 
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10 Satmalına ve tazminler 
(8 000) lira fazlasiyle (10 000) lira konulmuştur. Fazlalık; gümrük muhafaza birlik
lerinde mevcut 368 baş hayvandan > aslı hırının satılarak yerlerine gene, hayvan alın
ması içindir. 

20 3944 sayılı Kanun • gereğince mııhat'aza teşkilâtı atlı memurlarına verilecek hayvan 
yem bedeli 
Geçen. yıla nazaran (2 856) lira eksiğiyle 87 baş hayvan için (14 616) lira konulmuş
tur. Bu eksiklik atlı muhafaza memurlarının atlarının ölmesi veya çürüğe çıkarılma
sı dolayısiyle yer ler i^ tedarik edil em iyen 17 baş hayvana ait yem bedelinin düşül
mesinden ileri gelmiştir. 

Haber alma giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (50 000) lira konulmuştur. 

20 Nispeti kanunla 'belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 
Geçen yılın aynı olarak (2 800) lira konul muştur. 

30 Geri verilecek paralar 
Geçen yılın aynı olarak (98 500) lira konulmuştur. 

Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye üyelerinin huzur ücreti 
Bu madde mevzuuna giren (500) lira ödenek; (418) nci «Gümrük idiareleri giderleri» 
bölümüne dâhil edilmiştir. 

10 Tayına! 
Bu maddeye (285 000) lira fazlasiyle (2 100 000) lira konulmuştur. Maddeye konu
lan ödenek; subay astsubay; memur, ve hizmetlilerin iaşeleri mukabilidir. Fazlalık: 
yiyecek fiyatlarında c/c 1.5,12 bir artış meydana gelmesi sebebiyle (247 327) lira fiyat 
farkından; (10 673)lirası da bu yıl kadroya eklenen 6 subay, 18 er ve 10 hizmetlinin 
yıllık iaşeleri tutarından ileri gelmiştir. 

20 Yem 
Birliklerde geçen yıl 475 hayvan mevcut olduğu halde bu yıl yaşlı hayvanların satılma
sı dolayısiyle mevcudun 368 başa inmesinden (beher hayvan için günde (1.39,5) lira 
hesabiyle geçen yıla nazaran (38 000) lira noksan olarak (187 000) lira konulmuştur. 

30 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 
(55 000) lira fazlasiyle (400 000) lira konulmuştur. Bu fazlalığın (771) lirası 10 
ncu maddede kadroya ilâve edildiği açıklanan subay, hizmetli ve erlerin bir yıllık ya
kacak tutarından ve (11 358) lirası da geçen yıla nazaran gaz fiyatlarının yükselmiş 
bulunmasından, (42 871) lirası ise geçen yıl odunun kilosu 5 kuruştan hesaplanmışken 
bu yıl 6 kuruştan nazarı itibara alınmış olmasından ileri gelmiştir. 

10 Giyecekler 
Geçen yıla nazaran (111 696) lira fazlasiyle (995 000) lira konulmuştur. Fazlalığın 
(3 101) lirası kadroya ilâve edilen subay ve erlerin giyecekleri ve (108 595) lirası da 
geçen yıla nazaran fiyatlarda husule geldiği anlaşılan % 12,29 artış karşılığıdır, 

20 Teçhizat 
Geçen yılın aynı olarak (94 000) lira konulmuştur. 

30 Muytabiye 
Bu madde yeni açılmış ve (27 500) lira konulmuştur. 1952 yılında ödeneği 411 nci harb 
gereçleri ve teçhizat giderleri bölümüne dâhildi. Muhafaza teşkilâtında 368 baş hayvan 
mevcut olup beher hayvanın nal; mıh, yem torbası, belleme ve çul, yular ve sapları, ka-
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şaği, gebre gibi timar edevatının (61 10) liraya mal olacağı anlaşılarak yapılan hesa
ba göre (22 500) lira konulmuş ve ayrıca da mevcut eyer ve koşum tatamlennın tami
ri için (5 000) liraya lüzum hâsıl olmuştur. 

Harb gereçleri 
Geçen yıla nazaran .(150 000) lira fazlasiyle (300 000) lira konulmuştur. Bu ödeneğin 
(270 000) lirası mevcut muhabere şebekesinin onarımı ile işletilmesi ve yeni yapılacak 
telefon şebekesine ait olup bakiye (30 000) lirası da yeni alınacak 350 tabanca ile silâh 
ve tabancaların bakımına ve tabanca mermisi ve ders atış malzemesi alımı karşılığıdır. 

Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
Geçen yılın aynı olarak (40 000) lira konulmuştur. 

Veteriner ecza ve gereçleri 
Geçen yılın aynı olarak (3 000) lira konulmuştur. 

Gümrük (taşıma) 
Geçen yılın aynı olarak (7 500) lira konulmuştur. Gümrüklerin taşıma giderleriyle kur
şun pulu ve sicim bedeli karşılığıdır. 
Muhafaza (taşıma) 
(20 000) lira eksiğiyle (120 000) lira konulmuştur. Eksiklik.; âzami tasarrufa riayet 
edilerek düşünülmesi mümkün görülmemesindendir. 

Ölen erlerin cenaze masraflariyle Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölen subay, astsu
bay, er ve muhafaza memurlarının \re deniz müstahdemlerinin teçhiz, tekfin ve kabir 
yapma giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (1 500) lira olarak konulmuştur. 

Gümrük idareleri giderleri 
(3 300) lira fazlasiyle (12 300) lira konulmuştur. Bu bölümden 1952 yılında bulunan 
10, 20, 30 ve 40 ncı maddeler kaldırılarak ödenekleri «gümrük idareleri giderleri» namı 
altında tek bölümde toplanmıştır. (3 300) lira fazlalığın (2 500) lirası, kaçak eşya ve 
hayvanların taşıma, yiyecek, bakım ve koruma giderlerine ait (4 500) lira ödeneğin 
ihtiyacı karşılamaması dolayısiyle ilavesinden ve 1952 yılında 408 nci gümrük tahsilat 
komisyonlarında bulunacak belediye üyelerinin huzur ücretiyle 421 nci «gümrük am
barlarında kayıp olan eşya tazminatı > bölümlerindeki (500) ve 300) lira ödeneğin bu 
bölüme dâhil edilmesinden doğmuştur. 

Mahkeme giderleri 
Geçen yılın aynı olarak (7 000) lira konulmuştur. Muhafaza teşkilâtı askerî mahke
melerine celbedilen tanık, bilir kişi, sanık ve hâkimlerle koruyucuların yollukları 
karşılığıdır. 

2550 sayılı Kanun gereğince kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölenlerin ailelerine 
ve sakatlananlara verilecek tazminat 
Geçen yılın aynı olarak bu bölümdeki (300) lira ödenek ipka edilmiştir. 

Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı 
Bu bölümdeki (300) lira eksiklik; ödeneğin 418 nci «Gümrük idareleri giderleri» bö
lümüne dâhil edilmesindendir. 

işçi Sigortalrı Kurumna ödenecek prim 
(1 360) lira fazlasiyle (12 560) lira konulmştur. İstanbul Gümrük Muhafaza Deniz 
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Bölge Komutanlığına ait atelye işçileriyle bu yıl İzmir Deniz Bölge Komutanlığı em
rinde açılacak olan atelye işçileri yevmiyeleri (157 000) lira olark tesbit olunmuştur. 
4472 sayılı Kanun gereğince iş kazaları ve meslek hastalıkları için bu paranın |% 2 si, 
5417 sayılı Kanun gereğince ihtiyarbk sigortası için % 4 ü ve 5502 sayılı Kanun 
gereğince hastclık sigortası için de % 2 si prim olarak hesap edilmiştir. Bu bölümde
ki (1 360) lira fazlalık, mevcut işçi ücretlerine î ş Kanunu gereğince yapılacak zamla 
yeniden kurulmuş oaln îzmir Muhafaza atelyesinin işçilerinin ücretleri karşılığından 
doğmuştur. 

Para gönderme giderleri 
(30 00) lira fazlalık; 1952 yılında 418 nci gümrük idareleri bölümünün 50 nci maddesine 
ait bulunan bu ödeneğin ayrı bir bölüm halinde teklif olunmasındandır. Hazineye gön
derilen gümrük hasılatının ve gümrük saymanlıklarından gümrük idarelerine gönderi
len paraların nakli için Merkez Bankası olmıyan yerlerde Ziraat Bankasına ve posta 
idarelerine ödenen acyo ücretidir. 

11 Gümrük satınalma ve abone 
Geçen yılın aynı olarak (2 500) lira konulmuştur. 

12 Muhafaza satınalmıa ve abone 
Görülen lüzum üzerine yeniden madde açılarak kitap ve gazete alımı için (500) lira 
konulmuştur. 

21 Gümrük başka her çeşit giderleri 
(5 000) lira fazlasiyle (15 400) lira konulmuştur. Fazlalık; 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 66 nci maddesinin son fıkrası gereğince yolcu ve turistlerin önceden bil
gi edinmelerini sağlamak üzere hazırlanan ve (50 000) aded tabı ettirilip dâhil ve 
haricî teşkilât vasıtasiyle dağıtılacak olan « Yolcu ve seyyahlara bilgi » adlı broşü
rün kâğıt ve baskı bedeline aittir. 

22 Muhafaza başka her çeşit giderler 
Görülen lüzum üzerine yeniden açılan bu maddeye (500) lira konulmuştur. 

Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle yabancı memleketlere staj için gönderile
ceklerin yolluk ve giderleri 
Staj için göndreilecek 2 müfettişle 1 memurun yalnız gidiş ve dönüş yolluğu için 
(4 000) ner liradan (12 000) lira konulmuştur. 

Milleterarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve gidereri 
Geçen yılın aynı olarak (12 000) lira konulmuştur. 

11 Gümrük Kursu öğrenci yevmiyeleri 
(12 330) lira fazlasiyle (30 870) lira konulmuştur. Fazlalık; gümrük-kursuna 195,2-1953 
ders yılı için gümrüklerden 25 memur getirilmişken son yıllarda gümrüklerde iş 
hacminin artmış olması dolayısiyle gelir tahakkuk memuru olan muayene memurla
rına şiddetle ihtiyaç bulunduğundan 1953 - 1954 devresi için memur adedinin (40) a 
çıkarılmasından ve geçen yıl 20 memura yatacak yer temin edilmekte ve (2.25) lira 
yevmiye verilmekte iken Bakanlığın yeni 'binasının müsaadesizliği dolayısiyle hem 
bu devre memurlarına ve hem de gelecek devre memurlarının hepsine (3) lira üzerin
den yevmiye hesap edilmesindendir. 

12 Gümrük kursu öğrenci yolluğu 
(900) lira fazlasiyle (3 900) Lira konulmuştur. (900) lira fazlalık; 1953-1954 kursu 
devresi için getirilecek 15 fazla memurun geliş yolluğuna aittir. 
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13 Gümrük kursu genel giderleri 
(500) lira fazlasiyle (2 000) lira konulmuştur. Pazllalık; 25 memura ilâveten kursa 
getirilecek 15 memura aittir. 

21 Muhafaza kursu öğrenci yevmiyeleri 
(15 930) lira fazlasiyle (29 700) lira konulmutşur; Fazlalık; evvelce 2 devre yapıl
makta iken geçen yıl! 1 devreye indirilen kursun, görülen lüzum üzerine memurların 
meslekî bilgilerinin daha çabuk artırılarak faydalanılması için tekrar 2 devreye çıkarıl
ması dolayısiyle hâsıl olan farktan ileri gelmiştir. 

22 Muhafaza kursu öğrenci yolluğu 
(4 800) Mra fazlasiyle (9 600) lira konulmuştur. Her iki devre için getirilecek 80 me
murun ortalama (120) liradan geliş ve dönüş yollukları karşılığıdır. Fazlalık; kur
sun 2 devreye çıkarıknasındandır. 

23 Muhafaza kursu genel giderleri 
(1 000) lira fazlasiyle (1 900) lira konulmuştur Fazllalık; kursun 2 devreye çıkarıl
masından doğmuştur. 

1950 Brüksel Gümrük Tarife Noman klatürünün hazırlanmasında hariçten bilirkişi sı-
fatiyle çalıştırılacaklara verilecek ücretlerle tabı ve teksir giderleri 
Yeniden açılan bu bölüme (23 000) lira konulmuştur. 

Geçen yıl borçları 
Geçen yılın aynı olarak (20 000) lira konulmuştur. 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
Geçen yılın aynı olarak (20 000) lira konulmuştur. « 

20 1928 - 1947 yılları borçları 
Geçen yılın aynı olarak (1 050) lira konulmuştur. 

10 Gümrük (Yapı; onarma) 
(5 000) lira fazlasiyle (30 000) lira konulmuştur. Fazlalık; Bakanlığın yeni binasın
da yaptırılması zururi bulunan onarına karşılığıdır. 

20 Muhafaza (Yapı-, onarma) 
(25 000) lira fazlasiyle (125 000) lira konulmuştur... Fazlalığın (5 000) lirası komu
tanlığın yeni binasında yaptırılacak sabit dosya dolaplarına ve (20 000) lirası da Edir
ne'de yaptırılacak olan 2 karakol binasına aittir. 

10 Kimyahaneler makine alet ve gereçlerinin onarımı . 
Geçen yılın aynı olarak (1 500) lira konulmuştur. 

20 Tartı aletlerinin onarımı 
Geçen yılın aynı olarak (2 000) lira konulmuştur.. 

10 Kimyahaneler (satmahnacak makine; alet ve gereçler) 
(2 000) lira fazlasiyle (5 500) lira konulmuştur. Fazlalık; Ankara gümrüğünde açı
lacak olan kimyalıanenin ihtiyacından doğmuştur. 

20 Tartı aletleri 
Yeniden açılan bu maddeye konulan ödenek, gümrük kapılarından bâzılarına konul
ması gereken 2 aded kamyon tartı ve baskülü alımı içindir. 

30 Muhafaza deniz motörleri makineleri 
Bu bölümde görülen (145 000) lira fazlalık; geçen yıl 752 nci bölümde olan ödeneğin 
bu bölümde gösterilmesinden doğmuştur. Acık deniz motörlerinden birisinin değişti
rilecek çift makinesinin bedeli karşılığıdır. 
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40 Motorsuz taşıtlar 
Satmalmacak bir bisiklet bedeli karşılığıdır. 

752 Satmalmacak kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları . 
(145 001) lira eksiklik; ödeneğinin 751 nci bölümün 30 ncu maddesine nakledilmesin
den ileri gelmiştir. 
3827 sayılı Kanuna göre alınacak taşıtlar. 
(223 300) lira Maliye Bakanlığı Bütçesine konulacaktır. Bunun (200 000) lirası, 
Gümrük Muhafaza Teşkilâtı için alınacak 20 pikap kamyonet bedeli ve (23 300) lira
sı da merkezde • kullanılan ve hurda hale gelmiş bulunan 1 motosikletle Reyhanlı 
Gümrük Memurluğu ile Ayindelfi Gümrük kapısı ve Adana hava meydanı ile kesbetti-
ği ehemmiyete binaen müdürlüğe çevrilmesi düşünülen Adana Gümrüğü arasında ir
tibatı tesis etmek üzere alınacak 2 motosikletin, İstanbul gümrüklerinin dağınık yer
lerde vazifeli bulunan muayene memurlarının aldıkları numuneleri Başmüdürlük 
kimyahanesine nakli işlerinde kullanılmak için alınacak 1 aded Jeep'in mubayaa ba
deli karşılığıdır. 

741 70 Gümrük ve Tekel Bakanlığı (Yapı işleri ve esaslı onarmalar) 
(961 746) lira Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulacaktır. Bu ödeneğin (300 000) 
lirası 1954 malî yılma sâri taahhüt şeklinde yaptırılacak olan, Yeşilköy Gümrük bina
sı inşaatının bu yıla isabet eden miktarına ve bakiye (661 746) lirası da yaptırılmak
ta olan bir binanın inşaatının ikmaline ve çeşitli mahallerde yaptırılacak olan güm
rük binalariyle esaslı onarımlara ait bulunmaktadır. 

TARIM BAKANLIĞI 

10.1 Bakan ödeneği 
5857 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince teklif edilmiş olup geçen yıl ödeneği
nin aynıdır. 

201 11 Merkez memurları aylığı 
Teknik teşkilâtın yirmi vilâyete teşmili ve yeni müesseselerin kuruluşu sebebiyle 
Teftiş Heyeti hizmetleri artmış bulunduğundan L cetvelinden iki aded müfettiş yardım
cısı kadrosunun fiiliye alınmasından dolayı 7 200 lira artış ve 1953 yılı için yeniden 
hesaplanan üst derece farklarından 36 036 lira eksiliş ve kezalik geçen yil maddî hata 
neticesi fazla konulmuş bulunan 10 500 liranın düşülmesinden dolayı da bu miktar 
bir noksanlık bulunmaktadır. 46 536 lira eksiliş, yeni ilâvelerin mahsubundan sonra 
39 336 lira noksanlık görülmektedir. 

201 12 İller memurları aylığı 
Yirmi vilâyete teşmil edilmiş bulunan teknik ziraat teşkilât kadrolarının tamamlan
ması ve, yeni kurulan müessese ve mekteplerin personel ihtiyaçlarının karşılanabil
mesi için L cetvelinden fiiliye alınan 193 memur kadrosu tutarı olan 496 800 lira ke
zalik, 1952 yılı ödeneği meyanmda mevcut olmıyan ve 5944 sayılı Kanunla alınmış 
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bulunan 1 500 fiilî kadronun yıllık tutarı bulunan 3 660 300 lira ve, üst derece far
kının fazlası olarak da 300 lira ki ceman 4 157 400 lira artış bulunmaktadır. Buna 
mukabil stajyerler için geçen yıl teklife alınmış olan 2 835 900 lira bu sene teklife 
ithal edilmediğinden bu miktar eksiliş vardır ki fazlalık, badelmahsup 1 321 500 lira 
olarak görülmektedir. 

Merkez memurları açık aylığı 
İller memurları açık aylığı 
Halen açık maaşı almakta olan merkez ve iller memuru yoktur, ancak 1953 yılında 
lüzumu halinde kanuni tatbikata imkân vermek üzere geçen yıl ödeneği aynen teklife 
alınmıştı*. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 
Geçen yıl 203/11 nci geçici hizmetliler maddesinde bulunan sulama işleri merkez hiz
metli kadrosunun bir kısmı, sulama işlerinin bundan böyle daimî maıhiyet alacağı 
cihetle D cetveline naklen teklife alınmış bulunduğundan 6 aded hizmetli karşılığı 
olarak 32 400 ve veteriner döner ve sabit sermayeli müesseselerinin inşaatımı mer
kezce düzenliyebilmek üzere daha iki aded fennî tesisatçı ilâvesinden dolayı ceman 
15 000 lira ve, intibak sebebiyle bâzı hizmetlilerin zaruri ücret artırılmasından mü
tevellit yıllik fark olarak da 5 640 lira ki tümü 53 000 lira tutan bir fazlalık bulun
makta ve buna mukabil yıllığı 1 800 lina tutarlı bir motosikletçi ile 1 740 lira tu 
tarh bir daktilo kadrosu düşülmüş ve geçen yıldan maddi hata neticesi fazla ko
nulmuş bulunan 500 lira ki ceman 4 040 lira tenzil edilmekte olduğundan fazlalık, 
badelmahsup 49 960, liradan ibaret kalmaktadır. 

202 12 ÎHer hizmetlileri ücreti 
Hizmetli ücretlerinin tevhidi dolay isiyle yapılan intibak zaruretiyle husule gelen bâ
zı ücret artışlarına ilâveten yeniden satınalmacak 45 aded motorlu taşıt vasıtası 
için ve mevcutları 1952 de satfnalınacakilarla birlikte 636 dan 886 ya baliğ olacak 
selektörler için ve keza'lik İstanbul, İzmir, Antalya'da yeni kurulacak fümigatuvar-
lar ve çayır ve mera ve yem nebatları projelinin tatbikatına geçilmiş ve bu mak
satla illerde 301 aded faaliyette bulundurulmuş olduğundan lüzumu kadar artırıla
cak olan makinist ve, 12 bölgede yeniden kurulacak fidanlıklarla zeytin teşkilâtında 
yapılacak genişlemeler ve yeniden 35.000 dekar üzerinde kurulmakta olan çay bah
çeleri ve yeniden açılacak iki aded tavukçuluk ve arıcılık istasyonu için çeşitli ns-
ta kadrosu ve. geçen yıl E cetveline dâhil masraf tertiplerinden sağlanan sulama iş 
leri ve toprak ve kimyevi tahlilât mevzuları için bu yıl D kadrosuna gerekli ele
manların teklif olunmasından ve. ziraat okulları ve kurumları için 6 aded doktor 
kadrosuna şiddetle ihtiyaç görülmesinden ve yeniden kurulan veteriner müessesele
riyle ezcümle Lalahan Araştırma Enstitüsünün hizmetli kadrolarının ikmali zarure
tinden dolayı 550 400 liraya iıaliğ olan 290 aded .hizmetli kadrosu teklife alınmış 
bulunmaktadır. Maddede görülen artışın 55 200 lirası ücret zamlarınldan ve 255 500 
lirası intibak sebebiyle artışlardan mütevellit olup yine intibak sebebiyle eksilen 
kadro ve ücret tutarlariyle veteriner hizmetlilerinden düşülen 75 kadro tutarı bulu
nan 68 460 lira badelmahsup fazlalık 778 700 lira olarak görülmektedir. 

203 11 Merkez geçici hizmetleri ücreti 
Geçen yıl bu tertibe mevzu suliama işlerine ait hizmetli kadrolarmm bir ksımı D cet
veli merkez kodrolarına alınmış ve Neşriyat Müdürlüğünce, göz ve kulak eğitimi fa-

201 21 
22 
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aliyetlerinin bihakkın ifa edilebilmesi için yeniden satın aliınacak 4 aded taşıt vasıtası 
şoför kadrosunun ilâvesinden dolayı madde ödeneğin 27 000 lira eksilmiştir. 

iller geçici (hizmetlileri ücreti 
202/11 nci madde münasebetiyle de arzolunduğu üzere sulama işleri, daimî mahiyet 
almış olduğundan geçen yıl bu işin hizmetli kadrosu bu tertipte iken 177 000 lira tu
tarlı 30 kadro 202/12 nci maddeye naklen teklife alındığından bu miktar ve kezalik 
zirai mücadele teşkilâtı emrindeki bir aded helikopter Millî Savunma Bakanlığına dev-
rolunduğundan bu hizmete ait 13 200 liralık kadro da kaldırılmış bulunduğundan 
maddede, ceman 190 200 liralık bir eksiliş bulunmaktadır. Köylüye ziraat alet ve ma
kinelerinin kullanılmasını öğretici 10 aded kurs ile Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü ve 
Haydarpaşa Sağlık Memurları Okulundaki iki hizmetli kadrosunda devam edeceğin
den bunların tutarları olan 75 650 lira madde ödeneğinden ipka edilmiştir. 

Yabancı uzman ve hizmeti illeri e bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Geçen yıl ödeneği olan 784 000 liranın 495 000 lirası, teknik yardım cümlesinden ola
rak çalışmakta bulunan Amerikalı uzmanların yapmış oldukları masrafların iadesi kar
şılığı ve 288 900 lirası da Bakanlar Kurlundan kadroları alınacak hizmetliler karşı
lığı bulunmakta idi. İadeler karşılığı paraların bu tertipten sarfı mümkün olamıya-
cağı anlaşıldığından yeni yıl teklifinde aşağıda 307-Yeni tertipte teklife alınmıştır. 
1953 yılında Bakanlar Kurulundan kdaroları alınacak hizmetliler karşılığı 132 000 li
raya düştüğünden 652 000 lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Geçen yıl ödeneğinin kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif olunmuştur. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
Tahakkuk etmiş istihkak bulunmadığından tertibe t lira ödenek teklifiyle iktifa olun
muştur. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Memurlar aylığı ve hizmetliler ücreti tertiplerinden izah olunan artışlar sebebiyle bu 
bölümde 290 615 liralık bir fazlalık husule gelmiş bulunmaktadır. 

Temsil ödeneği 
Kanuni bir ödenek olmakla aynen teklife alınmıştır. 

Ek görev tazminatı 
4644 ve 5234 sayılı kanunlara bağlı kadrosu gereğince geçen yıl ödeneği aynen teklife 
alınmıştır. 
Askerlik dersi öğretmenlerinin ücretleri 
Geçen yıl ödeneği ihtiyaca kâfi geldiğinden aynen teklif olunmuştur. 

Kırtasiye 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
Döşeme 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
Demirbaş 
'Merkez demirbaş alımına 1 250 lira ödenek kifayet etmediğinden 800 lira fazlasiyle 
teklif olunmuştur. 
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40 öteberi giderleri 
Geçen yıl ödeneği, bu mevzudaki çeşitli alımlara yetişmediğinden maddeye, 1 000 lira 
fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

50 Aydınlatma 
Bir kısım merkez bürolarını istiap etmiyen Bakanlık binası dışında/ki kiralık dairele
rin aydınlatma masraflarını kai'şılamak üzere maddeye 1 500 lira fazlasiyle teklif 
yapılmıştır. 

60 Isıtma 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

10 Kırtasiye 
îller Ziraat teşkilâtının ihtiyaçları, teknik ziraat teşkilâtının 20 vilâyete teşmili se
bebiyle artmış bulunduğundan kezalik veteriner yeni kurulan müesseselerinin ihti
yaçları da karşılanabilmek üzere 33 400 lirası iller ziraat ve 7 800 lirası da iller vete
riner teşkilâtına ait olmak üzere maddeye, 10 000 lira fazlasiyle 41 200 lira teklif 
olunmuştur. 

20 Döşeme 
Tamamı ziraat teşkilâtına ait olmak üzere geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş 
Ziraat ve veteriner iller teşkilâtının genişlemekte olması sebebiyle demirbaş mevzu
una giren yeni alımları karşılıyabilmek üzere. 155 500 lirası ziraat, 14 500 lirası ve
teriner alımlarına ait olmak üzere maddeye, 10 000 lira fazlasiyle teklifte bulunul
muştur. 

40 öteberi giderleri 
illerdeki ziraat ve veteriner teşkilâtının 20 vilâyete teşmili sebebiyle ihtiyaca teka
bül etmiyen geçen yıl ödeneği, 11 000 lirası ziraat ve 2 000 lirası veteriner teşkilâtına 
ait olmak üzere 5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

50 Aydınlatma 
tiler ziraat ve veteriner teşkilâtının i eş mili sebebiyle ihtiyaca kâfi gelmiyen yıl öde
neği, 13 600 lirası ziraat 12 400 lirası veteriner teşkilâtına ait olmak üzere, 10 000 lira 
fazlasiyle teklif olunmuştur. 

60 Isıtma 
Ziraat ve veteriner teşkilâtının teşmili sebebiyle iller ihtiyacın katiyen kifayet etmiyen 
geçen yıl ödeneği, 49 500 lirası ziraat 20 500 lirası veteriner teşkilâtına ait olmak üzere, 
40 000 lira fazlasiyle 70 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Ziraat ve veteriner teşkilât ve müessesler indeki genişleme ve illere teşmil sebebiyle ba
sılı kâğıt ve deftere olan ihtiyaç artmış bulunduğundan madde ödeneği, imkân nispetin
de, 6 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

11 Merkez posta ve telgraf üeretleri 
İhtiyaca kifayet ettiği anlaşılan geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

12 iller posta ve telgraf ücretleri 
94 500 lirası ziraat ve 45 500 lirası da veteriner teşkilâtına ait olmak üzere aynen tek
lif edilmiştir. 

21 Merkez telefon giderleri 
ihtiyaca kifayet ettiği anlaşılan geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
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22 İller telefon giderleri 
Ziraat ve veteriner teşkilâtının teşmili sebebiyle ihtiyacı karşılayamıyacağı. anlaşılan ge
çen yıl ödeneği, 18 000 lirası ziraat ve 7 000 lirası veteriner teşkilâtına ait olmak üzere, 
madde ödeneği 5 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

11 Merkez kira bedeli 
Kira ile tutulmakta olan Mithatpaşa caddesinde 52 numaradaki binanın icar bedeliyle 
belediye rüsumunu ihtiva eden medde ödeneği geçen yıla nazaran 3 160 lira noksa-
niyle teklif edilmiştir. 

12 İller kira bedeli 
Teknik ziraat teşkilâtının 20 ile teşmili ve gerek ziraat ve gerekse veteriner teşkilâ
tı için il ve ilce konaklarında yer bulunamaması sebebiyle il kira bedelleri artmış bu
lunmaktadır. Bu sebeple şimdiye kadar kısmen masraf tertiplerinden karşılanagel-
miş olan kira bedellerini de ihtiva etmek üzere 7̂5 000 lirası ziraat teşkilâtının 
87 500 lirası da veteriner teşkilâtının olmak üzere teklif olunan 162 500 lira geçen 
yıl ödeneğine nazaran 80 500 lira fazla bulunmaktadır. 

Giyecekler 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 

Bu tertiplere taallûk eden geçen yıl ödenekleri aynen teklif olunmuştur. 
40 Yabancı memleketler yolluğu 

Yabancı memleketlerle teknik temaslar artmış bulunduğundan bu tertibe 50 000 li
rası ziraat ve, 10 000 lirası da veteriner işleri için olmak üzere, 50 000 lira ödenek 
konmuş olup 10 000 lira fazlasiyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri 
Maddeye 90 000 lirası ziraat ve 10 000 lirası veteriner teşkilâtında çalışan uzman
ların geliş - dönüg ve yurt içi gezileri için lüzumlu yolluğu ihtiva eden bu madde 
ödeneği geçen yıla nazaran, 25 000 lira noksaniyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

67 Pamuk işleri geçici görev yolluğu 
Pamuk mevzuuna dâhil çeşitli faaliyet sahaları genişlemiş bulunduğundan geçen yıl 
ödeneği kifayet etmemesine binaen maddeye, 5 000 lira fazlasiyle teklifte bulunul
muştur. 

Yeni Ziraat işleri geçici görev yolluğu 
Teknik ziraat teşkilâtının 20 ile teşmili sebebiyle yolluk ihtiyacı artmış bulunduğun
dan, kezalik zirai savaş işleri bütün vilâyetlere teşmil olunmak suretiyle genişletildi-
ğinden ve teknik ziraat teşkilâtının tatbiki dolayısiyle ziraat mühendislerinin vukubu-
lan gezilerinde mevzuların hepsine birden temas etmekte olmaları sebebiyle birkaç yıl
dan beri müteferrik maddelerde yer almış olan ödeneklerin tevhidi zaruret halini al
mış bulunduğundan yeniden açılan bu birleşik maddeye geçen yıla nazaran 110 000 
lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

Yeni Veteriner işleri geçici görev yolluğu 
Bulaşık hayvan hastalıklariyle mücadele işleri daha geniş ölçüde yapılmak ve suni 
tohumlama işlerine imkân nispetinde vüsat vermek üzere madde ödeneğine 219 000 
Ura fazlasiyle teklif yaplmış ve müteferrik maddelere ayrılmış olan bu yolluğun 
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tatbikatta karışıklık ve yanlışlıkları mucip olduğu göz önünde tutularak işbu yeni 
maddede birleştirilmesi faydalı görülmüştür. 

Yeni Yayın işleri ve köy etüdleri geçici görev yolluğu 
Çiftçinin zirai bilgi ve görgüsünü artırmak maksadiyie Bakanlık Neşriyat Müdürlüğü
nün göz kulak eğitimi mevzuu dâhilinde yapacağı işlere ve birkaç yıldan beri tek-
olan köy atüdlerine yeniden devam olunmak üzere bu işlerde çalışacak memurların 
yolluğu karşılığı olarak yeniden açılan maddeye 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Yeni Teknik yardım projelerinin gerektirdiği çeşitli masraflar kaışılğı olarak Amerika 
Sefareti mutemetliğinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki hesabına yatırıla
cak meblâğ 
Teknik yardım projelerinin tatbikmda ihtısaslariyle yardımda bulunan yabancı uzman
ların çeşitli masrafları olarak geçen yıl bütçesinin muhtelif tertiplerine konmuş olan 
ödenek bu yıl tevhiden işbu maddede teklif edilmiş bulunmaktadır. 

308 11 Merkez tedavi giderleri ve yollukları 
12 İller tedavi giderleri ve yollukları 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan bu masraflar için geçen yıl ödeneğinin 
kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif olunmuştur. 

809 11 Bakanlık otomobili işletme giderleri 
12 Bakanlık otomobili onarma giderleri 

* Makam otomobilinin işletme ve tamir, yedek parça ihtiyacı karşılığı olan bu ödenek 
geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

21 Merkez taşıtları işletme giderleri • 
22 Merkez taşıtları onarma giderleri 

Bakanlık hizmet işlerinde kullanılmakta olan iki motosiklet 10 yıldan fazla hizmette 
kalarak tamir kabul etmez bir hale geldiğinden Maliye emrine devredilmiş bulundu
ğundan bu maddeler ödeneği kaldırılmıştır. 

59 Pamuk işleri taşıtları işletme giderleri 
60 Pamuk işleri taşıtları onarma giderleri 

Pamuk işleri mevzuuna giren idari teşkilât ve müessesatın faaliyetlerini sağlıyan iki 
aded kamyonete ilâveten 1952 yılında üç kamyenet daha tahsis olunduğundan yeni 
yıl zarfında bunların işletme masrafı karşılığı olarak 6 000 lira fazlasiyle ve geçen yıl 
1 lira onarma tahsisatı mevcut olduğundan bu yıl tamir ve yedek parça ihtiyacı kar
şılanmak üzere 4 999 lira fazlasiyle onarma ödeneği teklif olunmuştur. 

Yeni Ziraat işleri taşıtları işletme giderleri 
Yeni Ziraat işleri taşıtları onarma giderleri 

İmkân nispetinde motorlu vasıtalarla teçhiz edilmekte olan ziraat idari teşkilâtı ve 
hususiyle 20 vilâyete teşmil edilmiş bulunan teknik ziraat teşkilâtı ve çeşitli ziraat 
kurumları emrinde çalıştırılan bu vasıtalarla seyahat eden elemanlar vardıkları yer
lerde çeşitli ımevzu'larla topluca meşgul olduklarından ve çok zaman bu vasıtalar 
müşterek hizmetlerde çaluştırılımaıkta bulunduklarından gerek işletme ve gerek onar
ma ödeneğinin muhtelif servislere tevziinden birçok yanlışlıklar ve imkânsızlıklar 
meydana gelmekte olduğu geçen yıllarda görüldüğünden, faydalı 'bir şekilde tevzi 
ve sarfına imkân vermek üzere bu yıl bu yeni maddede birleştirilerek teklife alın
mıştır. Ziraat işlerinde çalışan motorlu taşıt adedi halen iki otobüs, 14 motosiklet, 
1 kaptıkaçtı, 112 pikap, 48 jip, 197 kamyonet ve 48 kamyon olup bu vasıtalar için 
geçen yıl 821 000 lira işletme ve 104 998 lira onarma masrafı verilmiş bulunmakta
dır. Yeni yıl zarfında 12 kamyonet, 8 jip ve 3 otobüs veya kamyon satmalınmak 
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üzere tertibi mahsusuna ödeen'k konmuş bulunmaktadır. Yeni sene satmalı/nacak va
sıtaların işletme masraflarını karşılamak üzere 79 500 lira fazlasiyle 90Ö 500 lira 
teklif edilmiştir. Geçen yıl mücadele işlerinde fazla yıpranmış olan vasıtaların esas
lı tamirlerine zaruret görüldüğünden onarma ödeneği 140 503 lira fazlasiyle bu yıl 
245 501 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni Veteriner işleri taşıtları işletme giderleri 
Yeni Veteriner işleri taşıtları onarma giderleri 

Bir evvelki maddede izah olunduğu veçhile taşıt vasıtaları muhtelif mevzularda 
müştereken kullanılmakta olduklarından işletme ve onarma tahsisatının müteferrik 
maddelere dağıtanından müşkülât ve ihtilâf mevzuları meydana gelmekte olduğu 
geçen yıllarda anlaşıldığından bu ödeneğin faydalı !bir şekilde tevzi ve sarfı için 
işjbu yeni maddede birleştirilerek teklifi zaruri bulunmuştur. Geçen yıl verilmiş 
olan 169 000 lira işletme, 55 001 lira onarma tahsisatı halen veteriner teşkilât ve 
müessesatmda mevcut bulunan 18 pikap, 79 jip, 24 kamyonet için sarfedilm%tir. 
Yeni yıl zarfında hayvan hastalık! ariyl e mücadele ve suni tohumlama işlerine vüsat 
verildiğinden ve yeniden bu maksatlara tahsis olunmak üzere 22 aded jip mubayaa
sı için ait olduğu tertibe ödenek konulmuş bulunduğundan bunlaırın yıl içinde 
işlötme masrafları karşılığı olarak 20 000 ve onarma masrafları karşılığı olarak da 
23 999 lira fazlasiyle işim tertiplere teklif yapılmıştır. 

Yeni Yayın işleri ve köy etüdleri taşıtları işletme giderleri 
Yeni Yayın işleri ve köy etüdleri taşıtları onarma giderleri 

Çiftçinin, göz ve kulak eğitimi vasıta lariyle görgü ve bilgisinin artırılması için yapılacak 
projeksiyon gösterimleri alet ve teçhizatını köylere kadar götürmek üzere 4 aded kam
yonet satmalınması maksadiyle tertibi mahsusuna ödenek konmuş bulunduğundan bu 
vasıtaların gerek eğitim gerekse köy etüdleri mevzuunda çalıştırıldıklarında işletme mas
rafları karşılığı olarak ilk defa açılan bu maddeye 8 000 lira ve bu vasıtaların yedek 
parça vo revizyonları karşılığı olarak da onarma maddesine 2 000 lira Ödenek teklif 
olunmuşun. 

4481 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince verilecek zaruri masraflar 
Ankara, Eskişehir, Konya, izmir, Manisa, Amasya, Antalya, Hatay, Aydın ve Seyhan 
illerinde evvelce kurulmuş olan 362 aded köy teknik ziraat öğretmenlikleriyle Afyon, 
Urfa, Diyarbakır, Gazianteb, Maraş, Niğde, Kayseri, Denizli, Balıkesir ve Bursa ille
rinde mahallî icaplara göre 15 ilâ 30 köy arasında tesbit edilecek adeddeki köyler 
grupunun miktarı 1953 yılında 290 adede baliğ olacağı kabul edilmektedir. 652 aded 
köy teknik ziraat öğretmenliklerinin yarısının münhal bulunacağı nazara alınarak 326 
aded köy teknik ziraat öğretmenliği merkezinin beherine 4481 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ayda 50 liradan senede 600 lira zaruri masraf verileceği göz önün
de bulundurularak 150 000 liralık gerekli gider tahsisatına ihtiyaç bulunduğu tesbit 
edilmiştir. Bu sebeple geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

Temsil giderleri 
Geçen yıl ödeneği olan 5 000 lira ihtiyaca kâfi görüldüğünden aynen teklife alınmıştır. 

4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlk memurlarına verilecek hayvan yemi bedeli 
4291 sayılı Kanunla hayvan yemi bedeli olarak verilmekte olan ayda 15 lira ile hay
van bakımı müşkülât arzetmekte olduğundan hayvan beslemeye istekli olanlara - ha
len 83 kişiye - verilmekte ve yeni mezun olanlarla askerden dönenlerden isteğiyle 
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hayvan tedarik edenlere ödenmek üzere senevi 180 lira hesabiyle geçen yılın aynı ola
rak teklif olunmuştur. 

Bölge tanm okulları 
Mevcut dört tanm okulunun talebe sayısı geçen yıla nazaran 40 aded fazlasiyle 435 e 
baliğ olacağından ve iyi bir öğretim sağlanması, muhit çiftçilerine demos'trasyonlar 
yapılmasını temin için okullara damızlık hayvan mubayaa olunacağından ve bu okullar
da büyük bir kütüphane tesisi ve beden eğitimine lüzumlu spor malzemesi ve sair çe
şitli ihtiyaçlardan noksan bulunanların ikmal olunabilmesi ve mektebin muhitine yapa
bileceği faydalı yardımları gereği kadar artırılması için madde ödeneğine geçen yıla 
nazaran 65 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 
Teknik Tanm okulları 
Mevcut dört aded teknik ziraat okulunun öğrenci adedi 127 fazlasiyle 1354 e baliğ ola
cağından ve bu okullann kendi bölgelerindeki köylerin mevsimlik ziraat işlerine mevcut 
imkânlar dairesinde gerekli yardımları artıracaklarından ve okulların muhtelif sahalar
daki noksanlarının ikmaline çalışılacağından maddeye; geçen sene ödeneğine nazaran 
270 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 
Teknik bahçıvanlık okulları 
Mevcut iki aded teknik bahçıvanlık okulunun öğrenci adedi yeni senede 54 fazlasiyle 
632 e baliğ olacağından ve bu okulların öğretim ve işletmecilik mevzularındaki noksan-
lannm ikmaline çalışılacağından ve bu okulların kendi bölgelerindeki köylerin mevsim
lik ziraat işlerine ellerinde mevcut imkânlar dairesinde yapabilecekleri yardımları ar* 
tıracaklanndan maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 120 000 lira fazlasiyle teklif 
yapılmıştır. 
Hayvan sağlık memurları ve nalbant okulu 
İki senelik tahsil devresinde 100 hayvan sağlık memuru yetiştiren ve 20 mevcutlu nal
bant kursu ile çalışan bu okulda yeni açılan lâboratuvar dolayısiyle okulun çeşitli mas
raf lannda bir çoğalma husule geldiğinden madde ödeneği 7 000 lira fazlasiyle teklife 
alınmıştır. 

Makinist okullar genel giderleri 
Yeni açılmış bulunan konuklar makinist okulunun birinci sınıfından 36 öğrenci mev
cut olup yeni yılda açılacak ikinci sınıfına mukabil birinci sınıf için 40 öğrenci alına-

*rak mevcudu 76 baliğ olacağından yeni teessüs etmekte olan bu okulun çeşitli noksan-
lannın ikmalini sağlamak üzere madde ödeneğine 25 000 lira fazlasiyle teklifte bulu
nulmuştur. 
Genel giderleri 
Çeşitli mücadele mevzuları genişletilmekte ve yeni sahalara teşmil edilmekte bulunma
sı sebebiyle madde ödeneği 123 750 lira fazlasiyle 3 000 000 lira olarak teklif edil-
miştir.-
Bavaş Enstitüsü ve savaş istasyonları giderleri 
Ankara, İstanbul, - Erenköy, İzmir - Bornova, Elâzığ, Samsun, Seyhan mücadele enstitü* 
1 eriyle mücadele kaplarına göre muhtelif bölgelerde açılan muvakkat mücadele istas
yonlarının umumi masraflarını ihtiva eden maddeye kifayetine binaen, geçen yıl öde
neği aynen konulmuştur. 
Fümigatuvarlar giderleri '*•;/ . . *' ' * ĵ 
Mersin'de mevcut bir Fümigatuvarla getirilmekte olan üç seyyar hangann ve muba
yaasına girişilen aletlerle kurulacak üç yeni fümigatuvarın umumi masraflarını ihtiva 
eden maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 10 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 
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418 10 Tohum ıslafh, deneme, üretme işleri ve kurumları 
Mevcut 7 tohum ıslalh istasyonu ve 5 deneme tarlasında yapılmakta olan ıslah, deneme 
ve zirai araştırma masraflarını ihtiva eden maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif 
edilmiştir. 

20 Kimyevi gübre denemeleri 
Kimyevi gübre denemeleri sulama işleriyle müterafik olarak yürütülmekte olduğun
dan bu bölümdeki madde kapatılarak mütaakıp 428 nci bölümde yeniden (bir madde 
halinde teklife alınmıştır. 

30 Hayvan yemi, çayır ve mera, yağ ve lif bitkileri araştırmaları 
Geçen yıl Ankara, Eskişehir tohum ıslah istasyonlariyle Konuklar Teknik Okulunda, 
Yalova Deneme ve Üretme Çiftliğinde, Orman Çiftliğinde yapılmakta olan hayvan 
yemi, çayır, mera araştırmalarına devam edilecek ve bu araştırmalara imkân nispe
tinde diğer müesseselere de teşmil olunacaktır. Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak 
teklife alınmıştır. 

40 Kauçuk bitkileri ıslah, deneme ve üretme işleri 
Maddeye, Ankara Kauçuk İstasyonu imalât denemeleri ve bu hususta onillletlerarası no
rmlara göre etüd ve çalışmalar kauçuk mamulleri, tohumlar, su, kimyevi gübre ve 
ilâçların tahlili için 15 000, Antalya Tohum Islah ve Deneme İstasyonunun kuvayyül 
üzerindeki sulama? mesafe, tohum ekimi ve fide dikimi zamanı denemeleri ve bu mev-
zudaki ilmî ve teknik araştırmalar için 5 000, Antalya'da kurulması mukarrer bir 
kauçuk fabrikası için köylü elinde yapılacak kuvayyül gösteri denemeleri ve bu husus
ta lüzumlu fidan yetiştirilmesi ve tohumluğun mubayaası işleri için de 20 000 lira ol
mak üzere ,geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

50 Köy çayır ve meralarının ısDah, ve toplu köy yoncalık ve korungalıkları tesisi 
12 yılda 200 000 dekar üzerinden tahakkukuna girişilen çayır, mera ve yem nebatları 
projesinin 1953 yılı faaliyeti için maddeye 500 000 lira ödenek konulmuştur. 

Yeni Melez mısır demostrasyon ve teşmili giderleri 
Kendi (bölgeleri dâhilimde müesseselerin ve ziraat müdürleri teşkilâtı eliyle çiftçi tar
lalarında yapılacak melez mısır demostrasyon denemeleri masrafı karşılığı olarak ye
niden açılan maddeye 25 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

419 10 Bağcılık; meyvacılık ve sebzeciMk ve süs nebatları işleri ve kurumları 
Bu mevzuda mevcut 36 müessese 10 077 dekar arazi üzerinde istihsal ve araştırma fa
aliyetlerine devam edecekleri gibi 1952 yılında ilâveten Kilis'te kurulmuş^ bulunan bir 
bağcılık müessesesinin ve 1953 yılında da Yahyalı Bucağında, Maraş - (ptoruh 'da açı
lacak fidanlıkların çeşitli masrafları karşılanmak üzere maddeye, geçen yıla nazaran 
11 800 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

20 Zeytin işleri ve kurumları 
Zeytin mevzuundaki faaliyetlere devam olunacağı gibi geçen yıllarda tesbit edilen 
600 000 dekarlık devlet yabani zeytinliklerinin 3/13957 sayılı Kararname esasları
na göre isteklilerine tevzi edilmek üzere parselâjlı harita ve raporları yaptırılaca
ğından maddeye geçen yıla nazaran 2 000 lira fazlasiyle teklif, yapılmıştır. 

30 3788 ve 3748 sayılı kanunların gerektirdiği çay işleri 
Çoruh, îtize, Trabzon vilâyetlerinde tatbik edilmekte olan çay plantasyonuna göre 
30 çay bölgesinde çalıştırılmakta olan çay ustalarının yevmiyelerini ve çay müstah-
sılına verilecek çay tohumu ve yeşil gübre tohumluğu ve kimyavi gübre maddelerini 
ihtiva eden maddeye bu yıl 25 000 lira fazlasiyle teklif yapılarak işe lüzumu kadar 
hız verilmesi düşünülmüştür. 
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Yeni Köylü fındıklarının ıslahı 
Fındık bölgelerinde fakir köylünün ihtiyarlamış ve mahsulden düşmüş fındıklarının 
yenilenmesi, ıslah ve imara muhtaç olanlarının da onarılması maksadiyle ve Örnek 
fındıklık tesis edenlere, mahsus komisyonlarca verilecek rapora göre, 250 lirayı geç
memek üzere nakdî mükâfat verilmesi masraflarını ihtiva eden maddeye ilk defa ola
rak 15 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

Yeni Köylerde kurulacak toplu köy bağ ve meyvalıkları 
Köylerde burulacak toplu bağ ve meyva bahçeleri masraflarını ihtiva eden bu yeni 
maddeye 35 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

420 10 İpekböceikçilik işleri ve kurumları 
Mevcut ipefcböcekçi'lik kurumlarının daimî masraflarını ve ipekböcekçiliğin kalkın
masını hedef tutan parasız dut fidanı tevzii, teşvik mahiyetinde ipekböceği tohumu 
dağıtımı ve, iııficar tekniğini halka öğretmek ve yaymak ve 140 aded inficar ve 
besleme ustası yetiştirilmesi masraflarını ihtiva eden maddeye bu baptaki programın 
tatbikini geliştirmek üzere, geçen soneye nazaran 27 085 lira fazlasiyle ödenek konul
muştur. 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri ve kurumları 
Mevcut tavukçuluk ve arıcılık müesseselerinin genel giderlerini ve bu yıl Birleşik 
Amerika ve İngiltere'den gtirtilen 5.000 civcivin yem ve" dtiğer masraflarını ve ta 
vukçuluğun ıslahı projesine göre kurulan (Tavukçuluk yetiştirme) merkezlerinin çift
çi lehindeki faaliyet masraflarını ihtiva eden maddeye geçen yıla nazaran 11 000 li
ra fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

422 Pamuk işleri genel giderleri 
Pamuk işlerimin mevzuuna giren faaliyetlere devam olunacağı gibi yeni yıl zarfında 
selektör tahsislerine daha geniş miktarda yer verebilmek üzere maddeye geçen yıla na
zaran 7 127 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

423 Tohum temizleme evleri ve makine işleri genel giderleri 
1953 yılında mubayaa edilecek 100 aded selektörle birlikte mevcut 837 adede baliğ ola
caktır. Ve her selektörün faaliyet zamanlarında günlük akar yakıt sarfiyatı 555 kuruş 
olduğundan vasati 100 iş günü hesabiyle 464 535 lira akar yakıt için, bu selektörlerin 
bakımı, seyyarlarının nakli ve, makinist yevmiyeleri ve, hizmetlilerinin iş giyimi mas
rafı olarak da 149 033 lira, yeni mubayaa edilecek selektörlerin tahsis mahalline şevk
lerinin icabettireceği çeşitli masraflar için 20 000. lira, çiftçilere yardım etmek ve gös
teri ekipmanlarının tatbiki için satın alınmış bulunan 51 aded biçer - döğer ve 105 
aded harman makinesinin kısa olan hasat ve harman mevsimi içerisinde bir yerden diğer 
yere acele olarak nakli masrafı için de 66 732 lira hesap olunarak maddeye, geçen yıl 
ödeneğine nazaran, 199 432 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

424 10 Genel giderler 
Hayvan hastalıklariyle mücadele işleri genişletilmekte ve takviye edilmekte bulunduğun
dan maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 100 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

20 Veteriner sağlık kurumları 
Pendik - Etlik, Elâzığ, Bornova enstitüleri, Konya Aşı İstihsal Müessesesi, Bursa, Sam
sun, Diyarbakır, Van, İçel bölge lâboratuvarları, Antalya, Denizli, Kastamonu, Çanak
kale, Keçi Ciğer» ağrısı Aşı İstihsal istasyonlariyle Selimiye, Eskişehir, Afyon, Konya, 
Seyhan, İskenderun, Van, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Çanakkale, Çorum, Lala-
han hastane ve dispanserlerinin çeşitli idare ve istihsal masraflarını ihtiva eden mad-
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deye iş bacımlarının genişlemekte olması sebebiyle, geçen seneye nazaran 50 000 lira 
fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

30 Hayvan tazminatı 
Tilerde ruamdan, tüberkülozdan, bank, keçi ciğer ağrısından itlaf edileceklerle aşıdan 
tedaviden, ameliyattan mütevellit ölümler için hayvan sahiplerine mahallî rayice göre 
verilecek tazminat karşılıklarını ihtiva eden maddeye 380 000 lira ödenek teklif 
olunmuştur. 

40 Veteriner malzeme ambarı 
Distefajin imalâtiyle de görevli bulunan ambarın bu husustaki amele gündelikleri, lü
zumlu alet, ambalaj ve nakliye masraflariyle idare giderlerini ihtiva eden maddeye 
750 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

425 10 Aygır depoları 
Halen esas ve tâli aygır depoları olarak; İnanlı, Batı Anadolu, Merkez, Çifteler, 
Konya, Uzunyayla, Ilıca, Arga, Urfa, Samsun, Lalahan, Göksün, Antalya, Muğla, 
Beyşehir müesseselerinde mevcut 1,128 baş damızlık aygır bulunmakta olup yeni 
yıl zarfında haralarla halk elinde yetiştirilmiş muslih damızlıklardan 122 baş mu
bayaa edilerek yeniden açılacak Keykubat, Elâzığ, Erciş depoları için madde ödene
ğine 90 000 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuştur. 

20 Koyun ve kürk hayvanları ve numune ağılları „ 
12 hayvan deposunda mevcut 1.370 baş damızlığın çeşitli masraflarını ve müessese
lerin idare giderlerini ihtiva eden maddeye 40 000 lira ödenek teklif edilmiştir.. 

30 Sığır ıslah ve yetiştirme işleri ve kurumları 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

40 Suni tohumlama, 
îyi neticeler alınmış bulunan suni tohumlama faaliyetine geniş mikyasta devam oluna
cağından madde ödeneğine, geçen seneye nazaran 50 000 lira fazlasiyle teklif yapıl
mıştır. 

50 îhsa ve organizasyon 
Damızlığa yaramı yan tay ve aygırlarla erkek dana ve boğaların eneme işlerine de
vam edileceğinden geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

426 Merinos işleri genel giderleri 
Yünlü dokuma sanayiimizi muhtaç olduğu ince yapağıyı memleket içinde yetiştirmek 
üzere Bursa, Balıkesir illerinde esaslı surette çalışılmaktadır. Bu mmtakada 150 000 
baş kadar merinos koyunu bulunmaktadır. Yapağı istihsalinin artırılması için 1951 -
1952 koç katımında Yozgad, Cihanbeyli ve Karacabey ilçelerindeki halk sürülerin
den Konya, Çifteler ve Sultansuyu haralarında Akkaraman koyunlarına merinos koç
ları suni tohumlama yapılmış ve Erzurum Köy Enstitüsüne, tohum ıslâh istasyonuna 
merinos koyun ve koçu verilmiş ve, bu havalideki yetiştiricilere ayrıca 100 baş ko
yun dağıtılmış bulunmaktadır. 1952 - 1953 koç katımında dört yerde halk koyunları
na Altmdere Harası dâhil olmak üzere Konya, Çifteler, Sultansuyu haralarında ge
niş ölçüde suni tohumlama yapılarak Akkaraman koyunlarının yapağlan inceltilecek 
ve bu suretle Akkaraman - Merinos koyunları elde edilecektir. Bu mesainin icabet-
tirdiği masraf karşılığı olarak maddeye 80 000 lira ödenek konmuştur. 

428 10 Küçüksu ve arteziyen işleri 
Sulama ile çeşitli ziraat .mahsullerinin yetiştirilebilmesini sağlamak üzere Küçüksu 
kaynaklarının geliştirilmesi, tarla içi sulama tesislerinin yapılması ve sulama metod-
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lan ile diğer sulama işlerinin gördürülmesi mevzularının ve kurulan (Salama tatbi
kat gurupları) nın yardımı ile asgari 50 köyde küçük su ve arteziyen işleri ve tarla 
içi sulama tesislerinin ve diğer sulama işlerinin yapılmasını hedef tutan her sulama 
projesi için 20 000 lira hesabiyle madde ödeneğine geçen yıla nazaran, 702 352 lira 
fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir; 

20 Sulama istasyonları 
Hazırlanan yönetmelik esaslarına göre mevcut üç sulu ziraat deneme istasyonunun 
çalışma programları biraz daha genişletilmiş ve araştırma mevzuları çoğaltılmış ve 
bu mesaînin yanında bir de sulama ustası yetiştirme kursları sulama teknisiyenli-
ği seminerleri yapılması işleri programa alınmış ve 1951 yılı Şuibatında yapılan bü
yük sulama toplantısında alman kararlara göre Eskişehir, Konya (Çumra), Nazilli 
ve Tokad (bölgelerinde sulama istasyonları kurulması işine de başlanmış bulunduğun
dan madde ödeneğine, geçen yıla nazaran 306 000 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni Kimyevi gübre ve denemeleri teşmili 
Malhsulün «artırılmasında kimyevi gübrelerin önemle ehemmiyeti kati olarak anlaşıl
mış ve dekara verilen (Orta - Anadolu şartlarında) 30 Kgr. süperfosfat ile 50 Kgr. 
mahsulün artırıldığı tesbit edildiğinden kimyevi gübrelerin müspet neticelerinin 
çiftçilere bilfiil gösterilmesi gayesiyle geçen yıl 12 vilâyette 800 köyde deneme ya
pılmış ve bu yıl Orta - Anadolu bölgesinde 1600 köyde çiftçi eliyle demostrasyon 
gübre denemeleri yapılması karaıiaşmıştır. Karadeniz bölgesinde çiftçilere kim
yevi gübrelerin teşvik ve teşmilini yapmak, yalnız âmonyumsulfat gübresi kulla
nılmasına mâni olmak, çeşitli ve kompoze gübrelerin temini sağlanmış ve yeni yılda 
da aynı.mesainin daha geniş ölçüde ele alınması programa ithal edildiği gibi Ba
kanlığın bütün araştıırma ve deneme istasyonlarında yapmış oldukları gübre tecrübe
lerini daha geniş tutarak esaslandırilması ele alınmış bulunmaktadır. Bütün bu 
mesainin icabettirdiği masrafları ihtiva eden madde ödeneğine 140 000 lira teklif 
olunmuştur. 

Yeni Ziraat işleri - Kimyevi madde ve ecza ve ilâçları 
Geçen yıl muhtelif maddelerde ziraat servisleri için 2 280 826 lira ödenek verilmiş bu
lunduğu cihetle yeni yıl zarfında zirai mücadele iş ve mevzularma daha geniş ölçüde de
vam edileceğinden ihtiyaca yetecek kimyevi madde, ecza ve ilâçların satın alınabilmesi 
için maddeye, 1 351 355 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

Yeni Veteriner işleri - Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
Geçen yıl muhtelif maddelerde veteriner servisleri için 250 500 lira ödenek verilmiş bu
lunmaktadır. Yeni yıl için hesaplanan ihtiyaca göre maddeye 401 500 lira teklif olun
muştur ki geçen yıla nazaran, 150 000 liralık fazlalık arzetmekte olup bulaşık hayvan 
hastalıklariyle mücadele işlerinin yeni sene zarfında genişletilmesini sağlıyacaktır. 

Yeni Yayın işleri - Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 
Çiftçinin görgü ve bilgisini artırmak maksadiyle göz ve kulak eğitimin ehemmiyet veril
mekte olduğundan projeksiyon işlerinin icabettirdiği kimyevi madde, ecza ve ilâçların 
karşılığı olarak yeni açılan maddeye 440 lira ödenek konmuştur. 

10 4291 sayılı Kanun gereğince hayvan sağlık memurlarına verilecek hayvan avansı 
Hayvan sağlık memurlarından hayvan tedarik etmek isteğinde bulunacaklara 4891 
sayılı Kanun gereğince verilecek hayvan avansını ihtiva eden maddeye, geçen yıl 
ödeneği avnen teklif edilmiştir. 
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Ziraat öğretmenleri hayvan ve binek takımı avansı 
Teknik ziraat teşkilâtının 20 vilâyete teşmili münasebetiyle 290 aded köy teknik zi
raat öğretmenliği için 4481 sayılı Kanun gereğince hayvan ve 'binek takımı avansı ve
rilmesi iktiza etmekte olduğundan bu maksatla beher avans 500 lira hesahiyle vâki 
olacak talepleri karşılıyabilmök üzere maddeye, geçen yıla nazaran 20 000 lira faz-
]asiyle ödenek teklif olunmuştur. 

481 At yarışları ikramiyesi 
Geçen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir, 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan Öğrencilere verilecek burslar 
Madde öeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalına ve abone 
Yayın giderleri için yeni sene ihtiyacı olarak hesaplanan 33 000 lira geçen yıl öde
neğine nazaran 25 000 lira noksaniyle teklife alınmıştır. 

20 Başka her çeşit giderler 
Neşriyat (lüdürlüğü görevleri arasında yer almış olan göz ve kulak eğitimi faaliyeti
nin geliştirilmesi için maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 75 000 lira noksaniyle 
teklif yapılarak bu miktar bütçe tasarısının mevzula ilgili diğer tertiplerinde teklife 
alınmış bulunmaktadır. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlei'e gönderileceklerin volluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
Madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanılarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri 
Dönüş yollukları Birleşmiş Milletler F. A. O. Teknik yardımından temin olunaca
ğından bu yardımdan faydalanılarak 5 memurun yalnız gidiş yolluğu için 4 999 lira ve 
halen Amerika'da 10 ziraatçi eleman mevcut olup 1952 yılı içinde yeniden 20 ziraatçı 
ve 12 veteriner elemanın dönüş yollukları olarak 42 X 2 000 = 84 000 lira ve M. 
E. S. A. Teknik yardımından gönderilecek 40 memurun da gidiş ve dönüş yolluğu 
olarak 40 X 4 000 = 160 000 lira ki, ceman 244 000 lira ödenek teklif edilmiş olup 
geçen yıla nazaran 194 481 lira noksanlık arzetmektedir. 

Kurum ve derneklere katılma payı 
100 000 lirası ziraat 7 063 lirası pamuk ve 3 000 lirası da veteriner işleri mevzula-
rma ait iştirak hisseleri olan ceman 110 063 lira gecen yıl ödeneğine nazaran 127 262 
lira noksan olarak teklife alınmıştır. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve çeşitli giderleri 
karşılığı olarak 60 000 lirası ziraat ve 10 000 lirası veteriner mevzuları olmak üze
re madde ödeneğine geçen yıla nazaran, 10 000 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 
Türkiye'de yapılacak teknik toplantılar ve açılacak yetiştirme merkezleri genel 
giderleri 
Memleketimizde beynelmilel mahiyette yapılacak teknik toplantılar ve açılacak yetiş
tirme merkezerinin genel giderlerine karşılık olarak yeniden açılan işbu mad
deye 5 000 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

457 İç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri 
Bakanlık teşkilâtına mensup teknik elemanların görgü ve bigilerini artırma ve tat-
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bikat plân ve projelerini hazırlamak üzere müessese ve ziraat okullarında, iller ziraat 
ve teknik ziraat müdürlüklerinde yapılacak kongre ve teknik toplantıların yolluk 
ve her türlü giderleri için maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran 110 000 lira noksa-
niyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

10 İç fuarlar 
Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

20 Hayvan sergileri ve teşvik ikramiyeleri 
1952 yılında 84 il, ilce ve bucakta 54 at, 72 sığır 6 manda, 15 merinos, 3 koyun ve 
bir tiftik sergisi olmak üzere 146 sergi açılmış, 1953 yılında sergi adedi 180 e çıkarıl
mak ve ikramiyelere de ;% 20 zam yapılmak ve Ankara'da iki defa olarak bir Devlet 
ana sergisi açılmak maksadiyle maddeye geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle öde
nek teklif dilmiştir. 

30 Tarım sergi ve meşherleri ve müsabakaları ve teşvik ikramiyeleri 
Ziraat sergi ve meşherlerinde kendi yetiştirdikleri mahsulleri arzetmek suretiyle iş
tirak edecek çiftçilere dağıtılacak ikramiyeler ve dekorasyon işler için alınacak her 
çeşit levazım bedeli ve, çalıştırılacak işçi gündelikleri ve, teşhir olunacak her türlü 
numune cihaz, ve eşyanın nakil ve, sair çeşitli masraflarını ihtiva eden maddeye 3 919 
lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Yatılı makinist kursları 
Marshall Yardımı Plânı mucibince veya sair suretlerle memlekete giren ziraat alet 
ve makinelerinin ehil ellere teslim edilmesi amaciyle yeni yıl zarfında, 20 muhtelif 
yerde, makinist kursu açılacak ve bu kurslarda 1 400 makinistin yetiştirilmesi masra
fını ihtiva eden madde ödeneğine, geçen yıla nazaran 35 000 lira noksaniyle ödenek 
teklif edilmiştir. 

20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 
Bakanlık teşkilâtına mensup teknik elemanların görgü ve bilgilerini artırmak mak
sadiyle müessese, okullar, iller ziraat ve teknik ziraat müdürlüklerinde açılacak zi

rai kursların gerekli giderlerini ihtiva eden maddeye geçen yıl ödeneği aynen teklif 
olunmuştur. 

30 Veteriner kursları 
Elâzığ Bakteriyoloji Enstitüsünde ve merkez Islah ve Araştırma Enstitüsünde açıla
cak Tekâmül kursları masrafları karşılığı olarak maddeye, geçen yıl ödeneği aynen 
teklif olunmuştur. 

Geçen yıl borçları 
Yıl içinde tahakkuk edip de sene sonuna kadar ödenemiyen istihkaklar ile mahsup 
devresi sonuna kadar mahsup edile,miyen, ezcümle yabancı merrilekeitlerdeki eleman
lara gönderilmiş bulunan avansların düyuna kalanlarının tediye ve mahsuplarına 
50 000 liranın kifayet etmediği, mütaaddit defa münakale icrasına zaruret hâsıl ol
ması sebebiyle, yeni yıl ödeneği imkân nispetinde bir miktar fazlasiyle teklif edil
miştir . 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
Bu yrllara ait alacalk talepleri azalmış bulunduğundan madde ödeneği, geçen yıla 
nazaran 22 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

20 1928 - 1947 yılları borçları 
Kezalîik bu yıllara ait alacak talepleri pek az zuhur etmekte olduğundan madde öde
meği geçen yıla nazaran 3 000 lira noksaniyle teklife alınmıştır. 
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601 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince özel idare
lere yapılacak yardımlar 
Memleket hayvanlarının ıslahı için köylüye yalnız boğa, koç, aygır verilmesi mak
sada (kâfi gelmemekte, bunlar bakımsızlık yüzünden kısa bir zamanda elden çıkmak
tadır. Bu mahzurları önlemek ve, hayvan yetiştirme, büyütme ve bakım işlerinde 
köylüye numune olmak için boğa yetiştirme istasyonları, boğa, koç ve aygır aşım 
ve 'bakım duraiklan gibi tesisler kurulmasına başlanmış bulunmakta ve umumiyetle 
malî durumları müsait olmıyan özel idarelerin Bakanlığın çalışmalarına ayak uy
durabilmeleri maksadiyle 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 12 nci maddesi ge
reğince kendilerine yardım yapılmaktadır. 
1952 yılında Ahlat, Kastamonu, Giresun ve Şebinkarahisar boğa bakım durağı inşasına 
20 000, Kırşehir, Konya - Karapınar, Bolu, Çorum, Çankırı, Samsun boğa deposu ve 
aşım durağı ikmal inşaatına 52 000, Malatya, Kırşehir, Karaman, Avanos, Kütahya, 
Beyşehir, Kurşunlu, Akşehir, Erzincan, Çanakkale, Elâzığ ve Bursa il ve ilçelerinde 
aşım durağı, aygır deposu ve boğa bakım duraklarının tamiratına 38 000, Bursa'da 
suni tohumlama istasyonu inşaatına 3 000, İskilip, Yozgad, Muğla, îçel, Malatya, Af
yon, Bursa, Burdur ile ve ilçeleri boğa depoları işletme giderlerine 20 000, suni tohum
lamaya alman Yozgad ve Konya illerinde yemleme öğretimi için yem mubayaasına 
8 000, Kayseri örnek koyun ağılı inşasının ikmaline 5 000, yarış ikramiyesi yardımı ola
rak Erzurum İline 4 000 lira ki, caman 150 000 liralık yardım yapılmış ve, Trabzon 
ve Maraş*ta boğa yetiştirme istasyonuna 80 000, Tunceli, Giresun, Samsun ve Rize'de 
boğa deposuna 70 000 lira olmak üzere ayrıca ceman 150 000 lira özel tertipten yardım 
yapılmıştır. Yeni yıl zarfında bu kabîl yardımlara imkân nispetinde, daha geniş ölçüde 
devam edilmek üzere, madde ödeneğine geçen yıla nazaran 25 000 lira fazlasiyle ödenek 
teklif olunmuştur. 

701 Yeni Yapı onarımı ve küçük yapılar ziraat işleri ve kurumları 
Ziraat işlerine tahsis edilmiş olan binaların küçük tamirleri için müteferrik maddelerde 
verilmiş olan ceman 140 040 lira ile ziraat kurumlarının küçük yapı ve ufak tesislere 
olan ihtiyaçları için verilmiş bulunan 151 004 lira kifayet etmediğinden ezcümle yeni 
kurulan müesseselerin bu kabîl noksanlarının bir an evvel ikmali zaruri bulunduğun
dan işbu birleşik maddeye 99 960 4- 238 996=338 956 lira fazlasiyle ödenek teklif 
edilmiştir. 

Yeni Yapı onarımı ve küçük yapılar veteriner işleri ve kurumları 
Veteriner işlerine tahsis edilmiş bulunan binaların küçük tadilleri için 21 500 liraya ve 
küçük yapı ve tesisler için 9 000 liraya ihtiyaç bulunduğu anlaşıldığından işbu birleşik 
maddeye 21 500+9 000=30 500 lira teklifte bulunulmuştur. 

Yeni Yapı onarımı ve küçük yapılar yayın işleri 
Bu yıl yeni açılan maddeye izmir Fuarındaki tarım müzesinin âcil ve hayati mahiyette
ki onarımı için 4 700 lira ödenek teklif edilmiştir. 

711 15 Makine, alet ve gereçler onarımı pamuk işleri ve kurumları 
Geçen yıl ödeneğinin ihtiyaca kâfi geleceği'anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

Yeni Makine, alet ve gereçler onarımı ziraat işleri ve kurumları 
Ziraat işleri ve müesseselerinde kullanılan makine, alet ve gereçlerin tamir ve yedek par
ça ve revizyonlarının, geçen yıl müteferrik maddelerde alınmış bulunan 330 850 liralık 
ödenekle temini mümkün görülmediğinden yeni yıl için maddeye 219 150 lira fazlasiyle 
ödenek teklif edilmiştir. 
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Yeni Makine, alet ve gereçler onarımı veteriner işleri ve kurumlan 
Veteriner işleri ve müesseselerinde kullanılan makine, alet ve gereçlerin tamiratı için ye
ni senede 4 500 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından maddeye, geçen yıla nazaran 500 
lira noksaniyle teklif yapılmıştır. 

Yeni Makine, alet ve gereçler onarımı yayın işleri 
Göz ve kulak eğitimi vasıtalarından olan projeksiyon alet ve makinelerinin muhtemel 
yedek parça ve revizyonları için, neşriyat müdürlüğü emrine bu yıl yeni açılan madde
ye 1 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Yeni Ziraat işleri ve kurumları kamulaştırma 
30 ilce merkezinde yaptırılacak teknik ziraat öğretmenliği idare binası ve hangarının in
şaatına tahsis olunacak arsaların kamulaştırılması için beheri 2 000 lira hesabiyle 
60 001 lira teklif olunmuştur ki, madde, geçen yıl ödeneğine nazaran 155 259 liralık 
bir noksanlık arzetmektedir. 

Yeni Veteriner işleri ve kurumları kamulaştırma 
Altmdere Harası kamulaştırmalarına devam edilmek üzere 200 000 lira ödenek tek
lif olunmuştur (ki, madde geçen jnla nazaran 75 000 liralık noksanlık arzetmektedir. 

11,12, Yapı işleri 
14,18, 
21,22, 
31,32 

Bu bölüm 701 nci bölümle birleştirilerek yukarda teklife alınmıştır. 

15 Pamuk işleri ve kurumları satınaknacak makine alet ve gereçler 
Beheri 11 000 lira hesabiyle beş aded pamuk selektörü, beheri 3 500 hesabiyle üç 
aded motopomp komple ve tümü 13 501 liraya baliğ olan pamuk mibzeri, çapa ma
kinesi ve müteferrik araçlar satın almak üzere maddeye, geçen yıla nazaran 64 001 
lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

Yeni Ziraat işleri ve kurumları satmalmaca'k makine, alet ve gereçler 
Çeşitli ziraat işlerinin ve müesseselerinin makine, alet ve gereçlere olan ihtiyaçlarını 
tamamlamak ve ezcümle mücadele vasıtalarını çoğaltmak ve takviye etmek üzere 
maddeye; geçen yıl ödeneğine nazaran, 1 239 060 lira fazlasiyle ödenek teklif edil
miş bulunmaktadır. 

Yeni Veteriner'işleri ve kurumları satınahnacak makine, alet ve gereçler 
Paraziter hastalıklarla mücadele ve dezenfe'ksiyon için 16 363 aded motorlu küçük 
pülverizatör, 130 400 aşı, serum ve biyolojik maddelerin muhafazası için 40 aded fi-
rijider, 60 000, 10 aded motorlu orta pülverizatör 20 000, yüz aded ustunç takımı 
42 500, 20 aded otopsi takımı 4 000, 1 500 aded şiringa 22 500, 500 aded termometre 
2 500 ve 18 334 lira kıymetinde diğer müteferrik aletler satın aliınmak üzere madde
ye geçen yıl ödeneğine nazaran, 87 234 lira fazlasiyle teklif yapılmıştır. 

Yeni Yaym işleri satınahnacak makine, alet ve gereçler 
Göz ve kulak eğitimin© ait sinema makinesi ve her türlü teferruatı, projeksiyon, jene
ratör, transformotör, ekran, fotoğraf makinesi ve her türlü teferruatı, agrandisör, epi-
doyaskopp, fiamelgraf, teksir makinesi, taperecorder ve saire gibi aletlerle filim strip, 
diyapozitif gibi gereçlerin satınalınması için neşriyat müdürlüğü emrine yeni açılan 
maddeye, 46 000 lira ödenek teklif edilmiştir, 
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753 Teknik tarım ve teknik bahçıvanlık okullarından mezun olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek araç ve gereçler 
1953 yılında teknik tanın ve teknik bahçıvanlık okulilarından 285 öğrenci mezun ola
cağından beherine 300 lira kıymetinde yardım malzemesi satınalınmak üzere 85 500 
lira teklif olunmuştur; ki madde, geçen yıl ödeneğine nazaran 74 900 liralık noksanlık 
arzetmektedir. 

771 10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesine dair 5254 sayılı Kanununun 10 ncu 
, maddesi gereğince yapılacak ödemeler 

5254 sayılı Kanuna göre köylüye T. C. Ziraat Bankasınca yapılmış tohumluk tevzia
tının masrafı 1951 yılı Bilançosuna nazaran 2 206 734,37 liraya baliğ olduğundan 
bankanın talebi teklife alınmıştır ki, madde geçen yıla nazaran 49 339 lira noksanlık 
arzetmektedir. 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çay müstahsıllarma 3788 sayılı Kanun gere
ğince açılmış olan kredilerin masrafı olarak 1951 ve 1952 yılları bilânçolarına göre 
bankanın matlûbu olan 2 248 835 lira teklife alınmış olup, madde geçen yıla nazaran 
2 241 335 lira fazlalık arzetmektedir. 

30 3589 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tahviller için yapılacak Ödemeler 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çıkarılmış bulunan tahvillerin masrafı ola
rak tahakkuk etmiş bulunan 2 239 400 lira bankanın talebi veçhile teklif e alınmış olup 
madde, geçen yıl ödeneğine nazaran 1 033 110 lira fazlalık arzetmektedir. 

Küçük çiftçilerin hayvanla çekilen alet ve makinelerle teçhizi için Türkiye Zirai Do
natım Kurumu adına açılacak fon karşılığı 
Karşılık Paralar Anlaşması gereğince hazırlanmış olan projede bu mevzua tahsis edil
miş bulunan 11 milyondan 1952 yılma isabet eden miktarı olarak 2 958 600 lira tekli
fe alınmış olup madde, geçen yıl ödeneğine nazaran 2 082 800 lira noksanlık arzet
mektedir. « • •; • • ; • ; * ' . 7 v 1 * 
Yeni arazi açmaları yapacak çiftçilere açılacak kredileri finanse etmek üzere açılacak 
fon karşılığı 
Karşılık Paralar Anlaşması gereğince hazırlanmış olan projede bu mafksada tahsis 
edilmiş bulunan 4 milyondan 1952 yılına isabet eden miktarı olarak 3 000 000 lira 
teklife alınmış olup madde, geçen yıl ödeneğine nazaran. 2 000 000 lira fazlalık arzet
mektedir. 
Muhtelif çiftliklerde yeniden bir milyon dönüm arazinin açılması için Devlet Üretme 
çiftlikleri Genel Müdürlüğü adına açılacak fon karşılığı 
Karşılık Paralar Anlaşması gereğince hazırlanmış olan projede bu maksatta tahsis 
edilmiş bulunan 9 milyondan 1952 yılına isabet eden miktarı olarak 2 170 650 lira 
teklife alınmış olup madde, geçen yıl ödeneğine nazaran 1 670 650 lira fazlalık ar
zetmektedir. 

Ziraat işleri ve kurumları döner sermaye 
Ziraat kurumları için 80 000 lira ödenek verilmiş olduğundan yeni yıl için serma
ye talebine lüzum görülmediğinden madde, yalnız 3 liranın ipkasiyle teklife alınmış
tır. 
Veteriner işleri ve kurumları döner sermaye 
Veteriner işleri ve kurumları için geqm yıl müteferrik maddelerde ceman 2 936 000 
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lira döner sermaye ödeneği alınmış olduğu halde 1950 yılı için 233 952 lira noksa-
niyle 2 702 048 lira teklife alınmıştır. 
Taşıt mubayaası 
Yeni yıl zarfında motorlu taşıt mubayaası için teklife alınan 372 750 liranın, 200 000 
lirasiyle ziraat işleri ve kurumları için 23, 127 750 lirasiyle veteriner işleri ve ku
rumları için 22, ve 45 000 lirasiyle Neşriyat Müdürlüğünce göz ve kulak eğitimi işlerin
de kullanılacak seyyar sinema makineleri için 4 aded olmak üzere ceman 49 motor
lu vasıta alınacaktır ki; madde, geçen yıl ödeneğine nazaran, 95 lira fazlalık arzet-
mektedir. 
İnşaat 
Yeni inşaat programı tutarı olarak teklife alınan 1 249 223 liradan 575 000 lirası 
ziraat ve 674 223 lirası veteriner işlerine mütaallik binaların yapım ve esaslı tamir
lerine taallûk etmekte bulunmuştur ki; madde, geçen yıl ödeneğine nazaran, 1 239 055 
lira noksanlık arzetmektedir. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Ulaştırma Bakanlığının 1953 malî yılı Bütçe teklifi, 1952 Bütçesinin toplamına nazaran 288 624 
lira fazlasiyle 3 017 086 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu fazlalık tamamen yatırımlara aift A/2 cetvelinde olup A/l cetvelinde 93 052 lira noksanlık 
mevcuttur. Bunlara ait gerekli izahat bölümler hizasında sırasiyle 'arzolunmusştur. 

B M . 

101 Bakan ödeneği 
Geçen yılın aynı olmak üzere 5 400 liradır. 

201 11 Merkez memurları aylığı 
Teşkilât .kanunlarına göre merkez daireleri memur kadrosu 140 adeddir. Bunlar
dan 22 adedi (L) cetvelindedir. Fiilî kadro 118 dir. 118 memur kadrosunun aylık tu
tarları 547 500 liradır. Buna 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi uyarınca veril
mekte olan bir ve iki üst dereceler aylık farkları «olarak 47 400 lira ilâve olunmuş
tur. Halen bir üst derece aylık alan memur adedi 27, iki üst derece aylık alan me
mur adedi de 19 dur. Bu duruma göre 1953 yılı ödeneği geçen yıla nazaran 12 300 
lira fazlasiyle 594 900 lira olarak teklif edilmiştir. Bu fazlalık üst derece aylık 
alan memur adedinin artmasından ileri gelmektedir. Bu yıl (L) cetvelinin merkez 
memurları kısmında Bakanlıkça görülen lüzum ve ihtiyaca binaen bâzı değişiklik 
yapılmış ve bu mey anda 1952 yılı (L) cetvelinde bulunan 50 lira ayliMı bir ressam, 
60 lira aylıklı Bakanlık kâğıt işleri müdürlüğü kadroları 1953 yılında fiilî kadro 
meyanına alınmıştır. Bu kadroların yıllık tutarı 9 000 lira olup buna mukabil 1952 
yılı fiilî kadrosunda yayım müdürlüğünde buluann' 20 lira aylıklı bir memurluk ile 
teftiş kurulu başkanlığından 90 lira aylıklı bir başmüfettiş kadrosu 1953 yılında 
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(L) cetveline alınmış bulunmaktadır. Bu iki kadronun yıllık tutarları da 9 600 li
radır. Bu duruma göre (L) ceitveli kadrolarının ödenek tutarlarında bir fark hâsıl 
olmamıştır. 

12 tiler memurları aylığı 
Bu ödenek miktarı 1952 yılı ödeneğinden 29 400 lira e'ksiktir. İller teşkiâtmın kanuni 
kadro adedi 247 olup bunun 24 adedi (L) eetvelindedir. Fiilen kullanılan kadrolar 
ise 223 adeddir. 
223 memur kadrosunun ödenek tutarı da 787 800 liradır. Buna 4598 sayılı Kanunun 
4 neü maddesi uyarrnca verilmekte olan üst derece farkları olarak 39 900 lira eklen
diği takdirde 1953 yılı ödeneği 1952 yılma nazaran 29 400 lira noksaniyle 827 700 li
rayı bulmaktadır, tiler teşkilâtında halen bir üst derece aylı!k alan memur adedi 57, 
iki üst derece aylık alan memur adedi de 23 tür. Bakanlıkça görülen lüzum ve za
rurete binaen tiler teşkilâtından 40 lira aylıklı bir yönetim şefi,, 50 lira aylıklı bir uz
man kadrosu 1952 yılı (L) cetvelin don çıkarılarak 1953 yılında fiilî kadro meyanma 
alınmış olup bu iki kadronun yıllık Ödenek tutarı 7 800 liradır. Buna mükalbil 
1953 yılı fiilî kadrosundan 20 lira aylıklı 4 kadro da (L) cetveline eklenmiştir. Bu kad
roların yıllık ödenek tutarı da 8 400 liradır. Bu duruma göre (L) cetveli kadroları
nın ödenek tutarlarında bir fazlalık hâsıl olmamıştır. Bundan başka Yüksek Denizci
lik Okulu tatbikatında kullanılmakta olan ve baranının küçüklüğü dolayısiyle lâyikı 
veçhile faydalanılamtyan ve esasen okul gemisi değil balıkçı gemisi olarak eski sistem ve 
tipte inşa edilmiş bulunan Hamit Naci emişinin eğitim sahasında işe yarayamıyacağı 
anlaşıldığından hizmetten çıkarılması gerekmiş ve bu gemiye ait 90 lira aylıklı kaptan, 
80 lira aylıklı bir zabit ve bir başmakinist ve 70 lira aylı'klı bir ikinci makinist, 35 
lira aylıklı iki memur kadroları da 1953 yılında fiilî kadrodan çıkarılarak (L) cetve
line alınmıştır. Bu kadroların yıllık ödenek tutarları da 32 400 liradır. 

21 Merkez memurları açık aylığı 
Geçen yılın aynı olarak 500 lira ödenek konulmuştur. 

22 tiler memurları açık aylığı 
'Geçen yılın aynı olarafc 3 000 lira ödene'k konulmuştur. 

202 11 Merkez hizmetlileri ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti ödeneği 1952 yılma nazaran 1 980 lira noksaniyle 93 900 
lira teklif olunmuştur. Bu kadrolar arasındaki ücret farklarını izale maksadiyle ve öde
nek dâhilinde kalmak şartiyle bâzı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler bütçe tekli
fine bağlı (D) cetvelinde görülmektedir. 

12 tiler hizmetlileri ücreti 
1952 yılı iller hizmetlileri ücreti 215 340 lira idi. 1953 yılında bu ödenekten Yüksek De
nizcilik Okuluna ait olup hizmetten çıkarılan tatbikat gemisinin 14 aded hizmetli kad
rosunun yıllık ödenek tutarı bulunan 21 300 lira düşülmüş ve geri kalan 194 040 lira 
ödeneğe kadrolardaki farklı durumu izale maksadiyle ve aynı zamanda bâzı teknik ele
manlarla diğer hizmetlilerin serbest hayatta daha yüksek gelir temin etmeleri karşısın
da vazifelerinden ayrılmamalarını sağlamak gayesiyle yapılan zamlar dolayısiyle 2 160 
lira eklenmiş ve 1953 yılı Ödeneği 196 200 lira teklif edilmiştir. 

203 11,12 Merkez ve iller geçici hizmetlileri ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti karşılığı olarak bu bölüme geçen yıla nazaran 33 900 lira faz-
lasiyle 36 300 lira ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin 6 300 lirası Eceabat, Sanyer, 
Kartal, Bandırma, Fethiye, Urla, Gelibolu ve Kmalıada limanlarının temizleme ve ta
rama ve temdit ettirilecek mendirek işlerinde muvakkaten çalıştırılacak sürveyyanların 
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ücret tutarları ve 30 000 lirası da memleketimizde sivil havacılık ve hava ulaştırma fa
aliyetlerinin âmme emniyeti ve millî menfaatlerimiz bakımından düzenlenmesi, mura
kabesi ve bu sahada Milletlerarası sözleşmelerimizden doğan vecibelerin yerine getiril
mesi için Bakanlıkta gerekli teşkilâtın tahakkukuna kadar bu mevzuda Bakanlığa taal
lûk eden görevlerden en mühim ve müstacel olanların ifa olunabilmesi ve bilhassa son 
zamanlarda müşahede olunan özel uçak faaliyetlerinin kontrol edilebilmesi için şimdilik 
üç hava teknisiyeni ile bir tercümeci kadrosunun 1953 yılı (E) cetveliyle temini gaye
siyle merkez geçici hizmetlileri ücretine konulmuştur. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
1953 yılında yabancı mütehassıs getirtilmiyeceğinden bu bölümdeki ödenek kaldırıl
mıştır. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 
Ağustos 1952 yılı maaş tediyatına göre merkez memurları için ayda 128 çocuğa 1 280 
lira çocuk zammı tediye edilmekte olduğuna göre bunun seneliği 15 360 lira tutmak
tadır. Mezkûr ödenek 1953 Malî yılı için geçen yılın aynı olarak 16 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12 îller memurları çocuk zammı '- ^ ' ' ' : " ' " " ' ! * ! , M * ¥ • ? * İ * f * '!«VffT*^ 
290 çocuk adedi üzerine hesaplanan bu ödeneğin geçen yıl olduğu gibi 34 000 lira 
teklifi uygun görülmüştür. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 îller memurları doğum yardımı 

Bu bölüme geçen yılın aynı olarak ve 2 400 lirası merkez, 3 000 lirası illere ait olmak 
üzere 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

31,32 Merkez ve iller memurları ölüm yardımı 
Bu bölüme 2 500 lirası merkez, 3 503 lirası da iller ihtiyacını karşılamak üzere 6 000 
lira ödenek konulmuştur. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
Halen Bakanlık memurları arasında yabancı dil bildiğini tevsik etmek suretiyle ikra
miye alacak bulunmadığından bölümün muhafazası için 1953 Malî yılı ödeneği 1 499 
lira noksaniyle 1 lira teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
1953 yılı Bütçe teklifimiz£e aylık ve ücret tertiplerindeki ödeneklerin toplamına göre 
hesaplanan emekli keseneği 94 400 lira konulmuştur. 

210 Temsil ödeneği 
Geçen yılın aynı olarak 2 100 «lira ödenek konulmuştur. 

217 10 Ücretler ve tazminatlar (ek görev tazminatı) 
Yüksek Denizcilik Okulu kadrosunda bulunan 170 ve 140 liira aylık ücretli iki ek görev 
kadrosunun yıllık tutarlariyle fevkalâde zamları karşılığı olarak 4 225 lira konulmuş
tur. 

20 Askerlik dersi öğretmenleri ücretleri 
1953 yılında Yüksek Denizcilik Okulunda 20 konferans verileceği düşünülerek beher 
konferansa 15 lira hesabiyle 300 lira ödenek konulmuştur. 
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10 Merkez daireleri büro giderleri (kırtasiye) 
1952 yılında »alınmış bulunan 4 000 lira ödenek bu giderlerde yapılan tasarruflarla ye
tişmekte olduğundan 1953 yılı için de 4 000 Bira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme 
Geçen yılın aynı olarak 700 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş 
Bakanlık demirbaşına dâhil yazı, hesap, teksir makineleriyle elektrik süpürgelerinin, 
tamirleriyle uzun yıllardan beri kullanılarak işe yaramaz haUe gelenlerinin yerlerine 
yenilerinin alınabilmesi için geçen yıla nazaran 200 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif edil
miştir. 

40 öteberi giderleri 
Geçen yılın aynı olmak üzere 1953 vıh ihtiyacı için de 3 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma 
Geçen yılın aynı olmak üzere 1953 malî yılı için 3 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma k 
Geçen yılın aynı olmak üzere 1953 malî yılı ihtiyacı için 5 000 lira teklif edilmiştir. 

10 İller büro giderleri (Kırtasiye) 
Geçen yılın aynı olmak üzere 4 500 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme 
1952 yılı bütçesiyle alınan 1 500 lira ödenek liman idarelerince yapılan talepleri karşı
lamaya kâfi gelmemektedir. Bilhassa bâzı liman idarelerinde bulunan koltuk, sandalye, 
masa, perde ve saire gibi eşyalardan bir kısmının kullanılmıyacak durumda olduklaıı 
ve bir kısmının da tamire muhtaç bulundukları görülmüştür. Yurdun muh
telif limanlarında bakanlığı temsil eden ve her zaman yerli ve ya
bancı birçok iş sahiplerinin müracaat edecekleri liman idarelerinin mefruşat du
rumlarının mümkün olduğu kadar birkaç yıl içinde iyi duruma getirilebilmesini temine-
nen 1953 yılı ödeneği geçen yıla nazaran 600 lira fazlasiyle 2 100 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş 
Bölge ve liman başkanlıklarında mevcut demirbaş eşya yukarıki maddede arzolunan se
bepler dolayısiyle tamire muhtaç ve bir kısmının da yenilenmesi gerekmiş bulunmakta
dır. Bundan başka bir kısım liman idarelerinde mevcut evrak ve dosyaların konulma
sına yarıyacak dolap ve etajer bulunmaması yüzünden bu evrak açıkta kalmaktadır. 
Liman idarelerinin bu gibi ihtiyaçlarının senelre taksimi suretiyle peyderpey temini 
cihetine gidilmesi uygun görülmüş ve 1953 yılı ödeneği geçen yıla nazaran 700 lira 
fazlasiyle 4 200 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi giderleri 
Geçen yılın aynı olmak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma 
Geçmiş yılların giderleri göz önüne alınarak 1953 yılı içinde 6 500 lira teklif edilmiş
tir. 

60 Isıtma 
Geçen yılın aynı olmak üzere 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Alman tasarruf tedbirleri sayesinde 1952 yılında alınan ödenek kifayet etmekte bu
lunduğundan 1953 yılı için de 11 000 lira teklif edilmiştir. 
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11 Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri (Merkez posta ve telgraf ücretleri) 
1952 yılı ilk altı ayında alınan pul miktarı ile bu müddet zarfında sarfolunan mik
tar hesaplanarak alınmış bulunan 4 500 lira ödenekten 500 lirasının tasarrufu müm
kün görülmüş ve 1953 yılı için 4 000 lira teklif edilmiştir. 

12 îller posta ve telgraf ücretleri 
1952 yılı Bütçesine mevzu ödenekten bölge ve liman idarelerinin yaptıkları altı ay
lık talepleri nazarı itibara alınarak bu maddeden de 3 500 liralık bir tasarruf müm
kün görülmüş ve 1953 yılı için 10 500 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon giderleri 
P. T. T. İdaresinden alman altı aylık faturalara göre 1952 yılında alınan 9 000 li
ralık ödeneğin kifayet edeceği anlaşümış ve 1953 yılı için de bu miktar ödenek tek
lif edilmiştir. 

22 îller telefon giderleri 
1952 yılının altı aylık sarfiyatı göz önünde tutularak 1953 yılı için 8 000 lira öde
nek teklif edilmiştir. 

11 Merkez kira karşılığı 
Geçen yılın aynı olmak üzere 2 250 lira teklif edilmiştir. 

12 îller kira karşılığı 
25 e yakın liman idaresinin kira karşılıkları mecmuu 10 466 lira tutmaktadır. Yıl 
içinde vukuu muhtemel değişiklikleri de karşılamak üzere 1953 yılı için 1 000 lira 
noksaniyle 11 350 lira teklif edilmiştir. 

— Giyecekler 
Bu tertibe mevzu tahsisatla merkez müstahdemleri giyecekleri ile taşra teşkilâtında bu
lunan ve yönetmelik gereğince resmî elbise giymeleri lâzımgelen liman başkanı, 
başkan yardımcıları denet ve şef memurlariyle motor kaptanlarına, serdümenlere ve
rilecek elbise, şapka, kaput ve ayakkabı ve iş elbiseleri bedelleri karşılanmaktadır. 
1952 yılı içinde alınmış bulunan 23 600 lira ödenek kumaş ve ayakkabı fiyatlarının 
artması yüzünden kâfi gelmemiş ve bu yüzden taşra memur ve müstahdemlerine ait 
giyim eşyası henüz tamamen temin edilememiştir. Bu sene bölgelerden alman teklif
lerle merkez hizmetlilerinin 1952 yılı giyim eşyaları bedeli toplamına göre 1953 yı
lında verilmesi gereken giyim eşyaları karşılığı geçen yıla nazaran 5 400 lira fazla-
siyle 29 210 lira tutmakta ise de 1953 yılı için 29 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Sürekli görev yolluğu 
Geçen yılın aynı olmak üzere 6 200 lira ödenek teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu 
Bu maddeye geçen yıl alınan 10 000 lira ödenek yetişmemiş ve «ene içinde aktarma 
yolu ile 7 500 lira ödenek eklenmiştir. Bu itibârla 1953 malî yık içinde limanlarda 
yapılacak gemi adamları imtihanlarına mümeyyiz olarak bölge müdürlüklerinden 
gönderilecek uzmanların ve mayın yoketme işleriyle görevlendirilecek uzman, subay 
ve gedikli erbaşların yolluklariyle bakanlık teşkilâtında geçici görevle görevlendirile
cek memurların yollukları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 
15 000 lira teklif edilmiştir. 

80 Müfettişler yolluğu 
Geçen yılın ayni olarak 18 000 lira teklif edilmişti?. 

40 Yabancı memleketler yolluğu 
1953 malî yılında Bakanlıkça fcatî lüzum görüldüğü takdirde yabancı memleketlere 
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gönderilecek memurlar için 5 000 lira teklif edilmiştir. 
50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yollukariyle başka gi

derleri 
Yabancı uzman getirilmesi düşünülmediğinden bunlara ait yollukar .1953 yılında ta
mamen çıkarılmıştır. 

70 Liman başkan ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri 
Vasıtaları bulunmıyan liman başkan ve memurları tarafından bilûmum deniz nakil 
vasıtalarının kontrolü için lriralıyacakları taşıt bedeli olarak 1952 yılı Temmuz sonu
na kadar 6 900 lira sarf ediliştir. 1953 yrlı ihtiyacını karşılama'k üzere bu bölüme ge
çen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira ödenek konulmuştur. 

308 11,12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
1952 yılı Bütçesine konulmuş bulunan 4 400 lira ödenek hasta memur adedinin art
ması dolayısiyle senenin yarısında bitmiş ve ek ödenek istemek zarureti karşısında 
•kalınmıştır. 1953 yılında bu ihtiyacı karşılamak üzere 2 000 lirası merkez ve 5 000 
lirası da iller memurları tedavi giderleri olmak üzere 1953 malî yılı için 7 000 lira tek
lif edilmiştir. 

309 11,12 Bakanlık otomobili işletme ve onarma gidreleri 
Bakanlık otomobili işletme gideri geçen yılın aynı olmak üzere 2 200 lira, onarma 
gideri de 8 nci işletme yılına girecek olan otomobilin onarımının artacağı düşünüle
rek 2 000 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
Geçen yılın aynı olmak üzere 1 500 teklif edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri 
Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri bu yıl için 1952 yılma nazaran 66 340 li
ra noksaniyle 247 660 lira teklif edilmiştir. Bu noksanlık okul tatbikat gemisinin kad
ro dışı edilmesinden ileri gelmiştir. Bu ödemeye ait müfredat aşağıda arzolunmuş-
tur. Bu hesaplar 182 öğrenci, 5 idareci ve 40 hizmetli üzerine yapılmıştır. 

Lira 

127 440 
60 220 
20 000 
3 000 
3 000 
12 000 
3 000 
1 000 
10 000 
4 000 
1 000 
3 000 

Yiyecek 
Giyecek 
Yakacak 
Yatakhane takımları 
Tedavi ve ilâç 
Elektrik, su, telefon 
Çamaşır yıkama 
Kırtasiye ve basılı kâğıt 
öğrenci harçlığı (beher talebe ayda beşer liradan) 
Fabrika malzemesi ve giderleri 
ilân bedeli 
Lâboratuvar eşyası ve öğretim .araçları 

247 660 



B. M. 
— 2 5 3 -

417 Mayın yoketme giderleri 
Bu bölümden Temmuz 1952 sonuna kadar 5 400 lira sarf olunmuştu. Malî yılın sonuna 
kadar 1952 yılı ödeneğinin yetişmiyeceği aşjkârdır. Bu itibarla 1953 malî yılı ihtiyacı 
için geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 9 000 lira teklif edilmiştir. 

411 Liman idarelerinin deniz taşıtları işletme giderleri 
Geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

451 10 Yayım giderleri 
20 

Geçen yılın ayni olarak 6 500 lira teklif edilmiştir. 

45S 10 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
20 

Birleşmiş Milletler Sivil Havacılık Teşkilâtı için 1953 malî yılı katılma payının 
28 172 Kanada Doları olduğu öğrenilmiş ve beher Kanada Doları 2,8252 kurdan kar
şılığı 79 591 lira 53 kuruş tutmuştur. Kur farkları da göz önüne alınarak 80 000 liva 
teklif edilmiştir. Kongre ve konferanslara iştirakimizi sağlamak gayesiyle bölümün 
20 nci maddesi için 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
Geçen yılın aynı olmak üzere 3 000 lira teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
Geçen yılın aynı olmak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Mülkiyeti Hazineye ait olup işgalimizde bulunan 35 kadar liman binasında zuhur ede
cek acele ve küçük onarmalara karşılık olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

711 10 Limanlarda kıyılardan verilecek işaret araç ve gereçlerinin onarımı 
Geçen yılın aynı olmak üzere 800 lira teklif edilmiştir. 

20 Şamandıra bakım ve onarımı 
Halen mevcut olan ve yeniden yaptırılıp yerlerine konulacak şamandıraların bakım va 
onarım masrafları karşılığı olan bu bölümde 2 000 lira kadar tasarruf mümkün görül
müş ve 1953 yılı ödeneği 3 000 lira teklif edilmiştir. 

712 Liman idarelerine ait deniz taşıtları onarımı 
İstanbul Limanında mevcut motorların onarılması için 1952 yılında 7 410 liralık ödeneğe 
ihtiyaç gösterilmiş ise de mevcut ödeneğe nazaran bu talebin ancak 5 000 lirası karşı
lanabilmiş ve bu sebeple motorların tamir işleri hakkiyle başarılamamıştır. Gerek bu nok
sanları tamamlamak ve gerekse onarımına mutlak zaruret bulunan iki motoru faaliyete 
geçirmek maksadiyle bu bölüme geçen yıla nazaran 8 000 lira fazlasiyle 15 000 lira öde
nek konulmuştur. 

742 Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleri 
Askerî ve ticari önemi olan Çanakkale'de Eceabat limaniyle, Bandırma, Fethiye, Urla, 
Gelibolu ve Kınalıada limanlarının taranarak temizlenmesi ve istanbul'da Sarıyer Ba
lıkçı mendireğiyle Kartal Mendireğinin temdidi ve temizlenmesi, taranması işleri 1953 
yılında programa alınmış bulunmaktadır. Bu itibarla mezkûr bölüme geçen yıla naza-
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ran 260 000 lira fazlasiyle 310 000 lira ödenek konulmuştur. Bu ödeneğin sarf yerleri 
aşağıda arzolunmuştur: 

Lira 

30 000 
45 000 
85 000 
50 000 
45 000 
30 000 
18 000 
7 000 

310 000 

Eceabat 
Sarıyer 
Bandırma 
Fethiye 
Urla 
Gelibolu 
Kmalıada 
Kartal 

752 Liman idareleri için satmalınacak veya yaptırılacak taşıtlar 
Geçen yılın aynı oDarak 8 000 lira ödenek konulmuştur. 

761 Şamandıra yaptırma ve yerine götürme giderleri 
Mevcut şamandıralardan fırtına ve denizlerin tesiriyle kopup kaybolanların yerlerine 
yeniden şamandıra tedarik etmek ve ayrıca lüzum görüldüğü takdirde yeniden şa
mandıra yaptırmak ve yerine götürülmek üzere bu bölüme geçen yıldan 2 000 lira 
fazlasiyle 5 000 lira ödenek konulmuştur. 

741 90 Yapı işleri ve esaslı onarmalar (Ulaştırma Bakanlığı) 
Bayındırlık Bakanlığı 1953 malî yılı Bütçesinin 741 nci bölümünün 90 ncı (Ulaştır
ma Bakanlığı maddesine aktarılacak olan bu ödenek geçen yıla nazaran 113 676 Mra 
fazlaJsiyle 186 000 lira teklif edilmiştir. Bu para ile İzmir Bölge Müdürlüğü binası
nın kalorifer tesisatiyle bir kısım noksanlarının ikmali, Sürmene'de kira ile işgalimiz
de (bulunan limıan binasının satmaltınması ve Yüksek Denizcilik Okulu binasının ahşap 
döşeme ve tavanlarının yangına karşı korunmasını sağlamak üzere betonarmeye çevril
mesi ve döşeme kaplaması ve tavan sıvalarının onarılması ve 18 kadar liman binası
nın onarılmaları sağlanacaktır. Bu işlere sarfolunacak ödeneğin dökümü aşağıda arz
olunmuştur. 

Lira 

25 000 İzmir Liman binası kalorifer tesisatı karşılığı 
4 000 Sürmene'de satmalınacak bina 'bedeli 

125 000 Yüksek Denizcilik Okulu esaslı onarımı 
32 000 Diğer liman binalarının esaslı onarılmaları 

186 000 
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Çalışma Bakanlığının 1953 malî yılı Bütçesi 2 350 572 lira olarak tanzim edilmiştir. Hizmetlerin 
mahiyetine göre teklif edilen ödeneklerin mucip sebepleri tertipleri itibariyle aşağıda arzolun-
rnuştur. 

B. M. 

101 Bakan ödeneği 
11.1.1952 tarihli ve 5857 sayılı Kanun gereğince bakana ayda (450) şer liradan ve
rilecek olan makam ödeneğinin bir yrllık tutarıdır. 

201 11 Merkez memurları aylığı 
Bakanlığın Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanuna bağlı 67 aded mer-

• kez teşkilâtı kadrosunun yıllık tutarı 327 600 liradır. Bu miktardan 1952 yılı Büt
çesiyle (L) cetveline alman (3) kadronun tutan 9 300 lira çıktıktan sonra kalan ve 
64 fiilî kadronun karşılığı bulunan 318 300 lira 1952 yılı Bütçesine konulmuştur. 
1. I I I . 1952 tarihinde yürürlüğe giren 5837 sayılı İşçilere Hafta Tatili ve Genel Ta
til Günlerinde Ücret ödenmesi hakkındaki Kanunla 20.VI. 1952 tarihinde yürürlü
ğe giren Basın Meslekinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin 
Tanzimi hakkındaki 5953 sayılı Kanun ve 29. IV. 1952 tarihli ve 3/14937 sayılı Ka
rarname ile iş Kanununun 4 işçi çalıştıran bâzı iş kollarına da teşmilinin kabul edil
mesi Bakanlığın işlerini fazlasiyle artırmış ve bu itibarla 1946 da tesbit edilen kad
rolarının takviyesi zaruri bulunmuştur. Halbuki yürürlükteki Kuruluş Kanununa gö
re 1952 yılında mevkuf tutulan Seferberlik Müdürlüğü ve memurluğu kadrolariyle bir 
ikinci mümeyyizlik kadrosundan ancak sonuncusunun (L) cetvelinden çıkarılarak 
fiilî kadroya ilâvesi mümkün ve bununla ise Bakanlığın fazlasiyle artmış bulunan 
görevlerini zamanında ifa edebilmesi gayrimümkün olduğu cihetle bir kısım kadro
ların kaldırılması, buna mukabil ihtiyaca cevap verecek yeni kadrolar ihdas ve ilâ
vesi suretiyle bir ayarlama yapılması düşünülmüş ve bu maksatla da gerekli kanun 
tasarısı hazırlanmış olduğundan bu değişikliğin karşılığı olarak 117 900 lira fazla
siyle 436 200 lira ödenek konulmuştur. 

12 iller memurları aylığı 
4841 sayılı Kanuna bağlı 149 aded iller kuruluş kadrosunun yıllık tutarı 605 400 
liradan 1952 yılında (L): cetveline alman altı kadronun tutarı 31 800 lira çıktıktan 
sonra kalan ve 143 fiilî kadronun yıllık tutarı bulunan 573 600 lira 1952 Bütçesine 
ödenek olarak konulmuştu, 
Merkez memurları aylığı tertibinde arzedilen mucip sebepler gereğince mevkuf tutu
lan 6 kadronun fiilî kadroya ilâvesiyle işlerin gereği gibi ifası mümkün olamayaca
ğından kadroların ihtiyaca cevap verecek şekilde tanzimi için kanun tasarısı hazır
lanmış ve bu teşkilât dolayısiyle bu tertibe 380 700 liranın ilâvesiyle 954 300 lira 
Ödenek konulmuştur. 

21 Merkez memurları açık aylığı 
Halen açık aylığı alan memur bulunmaması dolayısiyle 1 lira ödenek konulmuştur. 

22 îller memurları açık aylığı 
Bakanlık emrinde bulunan 90 lira aylıklı bir memurun hizmet müddetine göre 1 
yıllık açık aylığı tutarı olan 3 750 lira ödenek konulmuştur. 
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11 (Merkez hizmetlileri ücreti 
Yıllardan beri aynı ücretle çalışmakta olan ve birçok bakanlıklara nispetle ücret
leri pek az bulunan hizmetlilerin, kadro adedine ilâve yapmaksızın ücretlerine 10-50 
lira arasında yıllık tutarı 6 480 lira bir zam yapılmak suretiyle 68 700 lira ödenek 
konulmuştur. 

12 İller hizmetlileri ücreti 
Halen, hemen bütün bölge müdürlüklerinde tek bir daktilo ile tedvir edilmekte bulu
nan yazı ve tape işlerinin yukarıki tertiplerde arzedilen durum dolayısiyle zama
nında yapılmasına imkân kalmamıştır. Bu sebeple halen mevcut 24 daktilo kadrosu 
82 ye çıkarıldığı gibi îş Kanununun 4 işçi çalıştıran iş kollarına teşmili kararname
si dolayısiyle iş yeri adedi fazla ve dağınık bulunan bölge çalışma müdürlüklerinde 
ihtilâfları ânında halletmek, teftişleri süratle ve zamanında yapabilmek maksadiyle 
satmalınacak 3 jip için (D) cetveline biri 200 ve ikisi 175 lira ücretli 3 şoför kadrosu 
eklenmiştir. Bundan başka, yıllardan beri aynı ücreti almakta bulunan hizmetliler
den bir kısmının ücretlerine 10 - 25 lira arasında cüzi bir zam yapılmıştır. Bütün 
'bunların karşılığı olarak bu tertibe 23 400 lira ilâve edilmiştir. 

Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
iş hukuku mevzuunda bilhassa son iki yılda yürürlüğe giren kanun, tüzük ve tali
matnamelerin her bölgede aynı şekilde ve eksiksiz tatbikini teminen iş müfettişleriy
le memurlar için birer ay devam etmek ve iki devre olmak üzere 4841 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi uyarınca Bakanlıkta bir kurs açılması derpiş edilmiş ve bu mak
satla kurs öğretmenlerine 3888 sayılı Kanun gereğince ders saati başına verilecek 
iki aylık ücretle kurs yönetim memuruna 150 lira üzerinden yine iki aylık verilecek 
ücret karşılığı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı 
Merkez teşkilâtı memurlarına Eylül 1952 ayında ödenmiş olan çocuk zammına göre 
49 çocuk mevcut olup aylık tutarı 5 880 liradır. Yıl sonuna kadar ve 1953 yılı için
de doğacak çocuklara ait zamlarla birlikte 7 000 lira, yeni teşkilâtla eklenen kadro
lar dolayısiyle de 2 000 lira ki, ceman 9 000 lira ödenek konulmuştur. 

12 İller memurları çocuk zammı 
1952 yılında verilen ödeme emirlerine göre yıl sonuna kadar ve 1953 yılında doğa
cak çacuklara ait zamlarla birlikte 20 000 lira, yeni teşkilât dolayısiyle, de 14 000 
lira ki, ceman 34 000 lira ödenek konulmuştur.. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
Mevcut kadroya göre bir yıllık ihtiyacı karşılıyan 1952 yılı ödeneğinin aynı olan 
1 200 liraya yeni teşkilât dolayısiyle, 400 lira ilâve edilerek 1 600 lira teklif edil
miştir. 

22 İller memurları doğum yardımı 
Mevcut kadroya göre ihtiyacı karşılamakta bulunduğu anlaşılan 1952 yılı ödeneği
nin aynı olan 3 000 liraya yeni teşkilât dolayısiyle 1 000 lira ilâve edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
Geçen yılların sarfiyatına göre kâfi geldiği görülen 1952 yılı ödeneğine yeni teşkilât 
dolayısiyle 500 lira ilâvesiyle 1 500 lira teklif edilmiştir. 

32 İller memurları ölüm yardımı 
Geçen yıllar sarfiyatına göre kâfi gelen 1952 yılı ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı 
4178 sayılı Kanun gereğince Erzurum bölgesindeki 3 memurun yakacak zammına 
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yeni alınan kadrolar dolayısiyle bir memur daha ilâve edileceğinden 180 lira ilâve
siyle 540 lira teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Aylık ve ücret 'bölümlerine konulan ödeneklerin artışiyle mütenasip olarak 85 429 
lira konulmuştur. 

210 Temsil ödeneği 
Kanunu gereğince Bakanlık müsteşarının bir yıllık ödeneğidir. 

301 10 Merkez kırtasiye 
Bakanlığın hizmet ve iş hacminin günden güne inkişaf etmesi ve bilhassa 1952 yı
lında yürürlüğe giren 5953 sayılı Kanunla 14937 sayılı Kararnamenin iş hacmini 
artırması buna muvazi olarak muhabere ve dolayısiyle kırtasiye ihtiyacını artırmış 
bulunduğu halde âzami tasarruf mülâhazasiyle ancak 150 lira bir fazlalıkla 3 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

20 Merkez döşeme 
Merkez dairelerinde kullanılmakta olan döşemenin! (koltuk, sandalye ve saire) mü
him bir kısmı 1945 yılında mülga İş Dairesinden müstamel olarak devralınmış ve 
bugün birçok tamirlere rağmen, kullanılmaz hale gelmiştir. Bu itibarla yenilenmesi 
zaruri görülen koltuk, sandalyelerin satmalınması ve tamiri kabil olanların tamirini 
teminen 1 000 lira fazlasiyle 3 000 lira ödenek konulmucştur. 

30 Merkez demirbaş 
Mülga îş Dairesinden müstamel olarak devralınıp yıllardan beri kullanılmakta olan 
6 aded normal yazı makinesinden 5 adedi kullanılmaz hale gelmiştir. Yerlerine Dev
let- Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğünden satış fiyatı 450 lira olan yazı makinele
rinden satmalınması zaruret haline gelmiştir. Ayrıca iş hacminin genişlemesi dola
yısiyle tahita ve sac dolap mubayaası icabettiğinden bu ihtiyaçları karşılamak üzere 
3 000 lira ödenek konulmuştur. 

40 Merkez öteberi giderleri 
Geçen yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak 1952 yılı ödeneğinin aynı teklif edil
miştir. 

50 Merkez aydınlatma 
Adalet Bakanlığı ile Başbakanlık binasında işgal edilen 38 oda, depo ve garajın bir yıllık 
elektrik cereyan bedelinin karşılığı olmak üzere geçen yılın aynı olan 2 500 lira teklif 
edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma 
Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı binasında işgal edilen odaların teshini için 10 ton 
kok ve 15 ton linyit bedelidir. 

302 10 iller kırtasiye 
3/14937 sayılı kararname ve 5953 sayılı Kanunun uygulanması dolayısiyle iş Kanunu
na tâbi müessese adedinin 12000 kadar artmış olması kırtasiye ihtiyacını artırmış bu
lunduğundan geçen yıldan 1 500 lira fazlasiyle 6 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 iller döşeme 
Ahşap bir binada çalışmakta olan istanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü yeni bir binaya 
taşındığından bu binanın mefruşat ihtiyacı ile 19 Bölge Müdürlüğünün zaruri ihtiyaç
ları için geçen yıldan 1 000 lira fazlasiyle 5 000 lira ödenek konulmuştur. 



30 iller demirbaş 
19^2 yılında yürürlüğe giren 5953 sayılı Kanunla, 3/14937 sayılı kararname İş Kanu
nuna tâbi müessese adedinin 12000 kadar artmış olmasından teşkil edilecek dosyalan koy
mak üzere 25 dosya dolabı ve 5 Bölge Çalışma Müdürlüğüne birer yazı makinesi alına
cak ve geriye kalan meblâğ da Bölgenin diğer zaruri ihtiyaçları ile demirbaşlarının ta
mirine sarfedilecektir. 

40 İller öteberi giderleri 
20 Bölge Çalışma Müdürlüğünün ilân ücreti, su ve temizlik malzemesi bedelleri ve nak
liye ücreti ile ve sair çeşitli hizmetleri bu tertipten karşılanacaktır. 

50 İller aydınlatma 
20 Bölge Çalışma Müdürlüğünün elektrik ceryan bedeli ihtiyacını karşdıyaeak oka bö 
ödenek eski yıllar sarfiyatına göre geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

60 İller ısıtma 
Geçen yıllar sarfiyat seyrine göre ihtiyacı karşıadığı anlaşılan ve 1952 ödeneğinin 
aynı olan 7 000 lira konulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Merkez daireleriyle 20 bölgenin müşterek basılı kâğıt ihtiyacı 149 formül halinde 
merkezde hazırlanarak tevzi edilmektedir. Bu işin tek elden yapılmakta olması ih
tiyacın daha tasarrufla giderilmesini temin ettiğinden 1950 ve 1951 sarfiyat seyrine 
göre geçen yıl ödeneği olan 9 500 lira ile idare edilebileceği anlaşılmakla artırım 
yapılmamıştır. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Sarfiyat seyrine göre ihtiyacı karşıladığı görülen geçen yıl ödeneği aynen teklif edil
miştir. 

12 İller posta ve tegraf ücretleri 
1951 yılı sarfiyat seyrine göre o yıl ödeneğinin ihtiyacı karşılamadığı ve ihtiyacın 
yıl içinde yapılan aktarma ile giderildiği göz önünde bulundurularak ve ayrıca yu-
kardaki tertiplerde arzedilen sebepler dölayısiyle iş hacmi ve neticede muhabere 
miktarı çoğalmış bulunduğundan bu yıl bu tertibe 3 000 lira eklenmek suretiyle 
10 000 lira ödenek konulmuştur. 

21 Merkez telefon giderleri 
t§ hacminin artması çok müstacel işlerin telefonla hallini de icabettirmiş olduğundan 
bu tertibe 1 500 lira eklenmek suretiyle 8 500 lira ödenek konulmuştur. 

29 İller telefon giderleri 
Geçen yıllar sarfiyatı göz önünde bulundurularak 1952 ödeneğinin aynı teftdif edilmiş
tir. 

11 Merkez kira 
Bakanlık makam otomobilinin garaj kirası olarak mukavelesi gereğince 100 lira ko
nulmuştur. 

12 İller kira 
20 bölge çalışma müdürlüğünden kira ile tutulan binalarda çalışan 16 sının mukavelesi 
gereğince kira bedelleri karşılığı olan 23 500 liraya satın alınacak 3 aded taşıtın garaj 
kirası olarak 1 800 liranın ilâvesiyle 25 300 lira olarak teklif edilmiştir. 

Giyecekler 
Merkez kadrosunda odacı, dağıtıcı, şoför ve elektrikçi olarak mevcut 26 hizmetlinin 
1952 yılında paltolarının miadı uzatılarak miadı dolmuş ve eskimiş elbiseleri yeni-
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lendiğinden bu yıl teklif edilen 2 550 lira ödenekle kendilerine >birer palto ile birer 
iskarpin alınacaktır. 

10 Sürekli görev yölhlğu 
Geçen yıllardaki sarfiyat yerine göre 1952 ödeneği olan 4 500 lira ihtiyacı karşıla
makta ise de yeni teşkilât dolayısiyle, bir kısım memurların mahallinden tâyin edi
leceği de nazara alınarak 5 000 lira eklenmiştir. 

,80 -,&gi«i görev yolluğu İ?T» T* ! • ? • ; ' • ' • 
Geçmiş yıllar sarfiyatı seyrine göre 25 000 lira kâfi geleceğinden artırma yapılma
mıştı!. 

30 Müfettişler yolluğu 
Sâkarilik müfettişleriyle iş müfettişlerinin zatî ve aile yollukları bu tertipten karşı
lanmaktadır. Geçen yıllar sarfiyatı seyrine göre 1951 ve 1952 yılı ödeneği olan 80 000 
lira'ihtiyacı "karşılamakta ise de yeni teşkilât dolayısiyle miktarı artırılan Bakanlık 
müfettişleri ve iş müfettişlerinin artış nispetine göre 65 000 lira ilâvesi icabetmek-
tedir. Ancak 3 bölge için alınması derpiş edilen jipler dolayısiyle taşıt masrafı azala
cağından 5 *000 lira noksaniyle 60 000 lira eklenmiştir. 

42 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek Bakanlık müfettişlerinin yolluğu 
Teftiş Tüzüğü gereğince müfettiş yardımcılığından müfettişliğe terfi edenlerin bilgi 
ve ihtisaslarını artırmak gayesiyle -yabancı memleketlere gönderilmelerini ,terainen açı» 
lan bu "tertibe bu yıl 1 lira ödenek konmuştu?. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bımkıra yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri 
*JÖÜnya* Sşğlık Teşkilâtı,, işçi sağlığı bakımından memleketimizde bir* sanayi hekimliği 
yetiştirme merkezi kurmayı kabul etmiş olduğundan getirilecek uzmanlarla yardımcı-

. larımn her türlü,giderlerini karşılamak-üzere geçen yıl, açılan bu tertibe Birleşmiş 
Milletlerle bu konuya ait müzakerelerin yıl sonuna kadar .intacı kuvvetle muhtemel 
olduğundan bu maksatla geçen yıl olduğu.gibi bu yıl da 36 000 lira konulmuştur. 

11 'Merkez tedavi giderleri ve yollukları 
1951 Bütçesiyle bu tertibe konulan 1 000 lira ödenek kâfi gelmediğinden yıl içinde 
ek ödenek alınmasına zaruret hâsıl olduğu gibi 1952 yılının ilk altı aylık sarfiyatı 

,4a 1000 .liranın ihtiyacı karşılamadığını göstermiş bulunduğundan 500 lira artırma 
yapılarak 1 500-lira rödenek konulmuştur. 

12 îller tedavi giderleri ve yollukları 
1551 Bütçesiyle kabul edilen 2 000 ,lira ödenek kâfi gelmediğinden yıl içinde ek öde
nek alınmasına zaruret hâsıl olduğu gibi 1952 yılının ilk altı aylık sarfiyatıda 2 000 
lira ödeneğin ihtiyaca kâfi gelmiyeceğini göstermiş bulunduğundan 1 000 lira ilâvesiy
le ^'000 üra teklif edilmiştir. 

U Bakanlık otomobili işletme giderleri 
1950 ve, 1951 yılları sarfiyatı göz önünde bulundurularak geçen yıl ödeneğinin aynı 
teklif eiulmi&tir. 

12 Bakanlık otomobili onarma giderleri 
Fabrika sikleti 2200 kilogram bulunan Lincoln marka makam otomobilinin Türkiye-
de mevcudunun az olması ve yedek parçalarının bulunmaması yükünden her atelyede 
tamiri mümkün olmamakta ve pahalıya mal olmaktadır. Bu sebeple 1951 yılı fiilî sar
fiyatı ve 1952 yılı altı aylık ödemeleri 1 000 lira ödenekle ihtiyacın-karşılanmadığını 
göstermiş bulunduğundan bu tertibe 1 000 lira ilâvesiyle 2 000 lira konulmuştur. 
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31 ÎUer oto işletme giderleri 
32 İller oto onarma giderleri 

Müessese adedi fazla ve dağınık bulunan bölge çalışma müdürlükleri için alınacak 
3 taşıdın işletme gideri için 1 500 liradan 4 500 ve onarma gideri için de 100 liradan 
300 lira ödenek konulmuştur. 

403 Temsil giderleri 
1950 ve 1951 yılları sarfiyatına göre 2 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

408 10 5518 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince iş ihtilâfları hakem kullarına katıla
caklara ödenecek Ihuzur ücretleri 
îş ihtilâflarının gittikçe artmış olması dolayısiyle 1951 yılı Bütçesine konulan 17 050 
lira tamamen sarfedildiği halde kâfi gelmemesinden 6 000 lira da karşılıksız borç 
olarak tahakkuk emtiş ve 1952 yılı istihkakı olarak da Temmuz sonuna kadar 5 ay 
içinde 9 000 lira ödenmiş bulunduğu cihetle 1953 yılı için 23 000 liraya ihtiyaç bulun
duğu anlaşılmıştır. 

20 tş Kanununun muaddel 32 nci maddesi gereğince asgari ücret komisyonlarına katı
lacak memur olmıyan üyelerin huzur ücretleri 
Halen 5 ilde 9 iş kolu üzerinde asgari ücret tesbit edilmekte ve daha 20 ilde 58 iş kolu 
üzerinde bu tesbitin yapılması hususunda valiliklerden, teklifte bulunulmuş olduğun
dan bu yıl bunun bir kısmının tahakkuk safhasna girmesine çabşılacaktır. Bu sebep
le ve 1952 yılı sarfiyatına göre 3 0DO lira ödenek konulmuştur. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine katılacak îş veren 
ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler 
1951 yılında 8 ilde teşekkül etmiş olan iş mahkemelerine katılan iş veren ve işçi mü
messillerinin huzur ücretine 11 650 lira fiilen ödenmiştir. 1952 yılında yeniden iki il 
ve 4 ilçede iş mahkemesi teşekkül etmiş ve ihtiyaca göre Adalet Bakanlığı yeni iş mah
kemeleri kurmakta bulunmuş, 1952 yılında ilk altı ayında da 8 200 liranın ödeme em
rine bağlanmış olması sebebiyle 1953 yılı için 18 000 lira ödenek konulmuştur. 

451 10 Satınalma ve abone 
Bakanlığı ilgilendiren meslekî ve hukuki yerli ve yabancı eserlerle mecmua ve gazete
lerin satmalmma-sı için geçen yılın aynı olan 4 000 lira konulmuştur. 

20 Başka her çeşit giderler 
Bakanlıkça bastırılacak iki kitabın baskı, kâğıt ve karton ücreti olarak bu tertibe 
1952 yılında olduğu gibi 10 000 lira konulmuştur. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceMerin yolluk
ları ile başka her çeşit giderleri 
Yevmiyeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu tarafından verilmek suretiyle gönderile
cek memurların gidiş ve geliş paraarı ile 1952 yılında gönderilmiş bulunan bir memu
run dönüş yol parası bu tertipten Ödeneceğinden 1952 yılında olduğu gibi 5 000 lira 
ödenek konulmuşatur. " fc """*T""T"!,r* 

453 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Bürosunun 1953 yılı Bütçesine katılma 
payımız olari 61 457 dolar mukabili olarak 174 000 lira konulmuştur. Bu miktar 
geçen yıl adı geçen teşkilâta katılma payı olarak talep edilen 71 667 dolar mukabili 
203 000 Türk lirasından 29 000 lira noksandır. 
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20 Milletlerarası kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının üyesi bulunmak sıfatiyle bu teşkilâtın her yıl 
toplanan genel kuruluna en az iki hükümet, bir işçi ve bir iş veren delegesi ile ka
tılmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca üyesi bulunduğumuz Kömür Sanayii ve İç Ulaş
tırma komisyonlarının da 1953 yılındaki toplantılarına katılmamızı teminen 18 500 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
îş hukuku mevzuunda, inkişaf eden iş hayatını tanzim için bilhassa son iki yılda yü
rürlüğe giren kanun ve tüzük ve talimatnamelerin bütün yurtta eksiksiz ve yekna-
sak bir şekilde tatbikini teminen birer ay devam etmek ve iki devre olmak üzere 
iş müfettişleri ile memurları için 4841 sayılı Kanunun 6 ncı * maddesi uyarınca Ba
kanlıkta bir kurs açılması derpiş edilmiş ve bu maksatla kurs öğrencilerine 3888 
saydı Kanuna göre verilecek yol parası, gündelik ve kursun not, kırtasiye ve buna 
benzer masraflarını karşılamak üzere en asgari bir hesapla bu tertibe 25 000 lira öde
nek konulmuştur. 

501 Geçen yıl borçları -
Malî yılın hitamından sonra tahakkuk edecek borçları karşılıyacak olan bu bölüme 
geçmiş yıllar sarfiyatı seyrine göre 1 500 lira ödenek konulmuştur. 

502 1948 - 1951 yılları borçlan 
Bu yıllardan tahakkuk etmiş borç mevcut olmadığından bir lira ödenek konulmuştur. 

Ycrttnmlar 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmaeak taşıtlar 
Nüfusu 50 000 i geçen şehirlerde 4 işçi çalıştıran müesseselerin İş Kanunu şümulüne 
alınması ve son iki yılda yürürlüğe giren kanunlar bilhassa İstanbul, İzmir, Adana, 
Bursa, Ankara gibi mühim sanayi merkezlerindeki iş hacmini artırmıştır. Bu mer
kezlerde teftiş ve murakabenin daha iyi ve süratle yapılabilmesini, ihtilâfların ânında 
halledilebilmesini teminen 3 aded taşıt satmalınması derpiş edilerek 24 000 lira öde
nek konulmuştur. 

Ayrıca yabancı memleketlerde Bakanlığımız namına tahsilde bulunan öğrenciler için Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesine 13 000 lira ödenek konulmuştur. 
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işletmeler Bakanlığı 1953 yılı Bütçesi 9 329 412 lirası (A/l) âdi ve 15 214 000 lirası (A/2) 
yatırımlar olmak üzere 24 543 412 lira olarak teklif edilmiştir, ödeneklerin 1952 yılı Bütçesine 
nazaran artış ve eksiliş sebepleri taallûk ettikleri tertiplerde arz ve izah olunmuştur. 

B. M. 

101 Bakan ödeneği 
Geçen yılın aynıdır. 

201 11 Merkez memurları aylığı 
5528 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı kadroların tutarına - L cetveline alman kadro
ların tutarları hariç - 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince memurlara veril
mekte ve verilecek olan bir ve iki üst derece ve tazminat farklarının ilâvesi suretiy
le 537 350 lira hesap edilmiştir. Geçen yılın aynı olarak teklif edilen 521 175 lira
dan 16 175 lira fazladır. Bu fark açık kadrolardan tasarruf suretiyle sağlanacak
tır. 

21 Merkez memurları açık aylığı 
Maddenin muhafazası için geçen yıl gibi 1 lira teklif olunmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti 
Mevcut hizmetlileri en yakın üst dereceye intibak ettirilmek suretiyle tanzim olunan 
(D) cetveli tutarı 1952 Bütçesindeki ödeneğin aynıdır. Bu da ancak münhal bulu
nan 3 aded 100 liralık odacı kadrosu tasarruf edilmek ve bir kısım kadrolardan da in
dirme yapılmakla sağlanmıştır. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 
Mevcut çocuk adedi önümüzdeki yılda vukubuiaeak- doğumlar da nazara alınarak ge
çen yıl" gibi 14 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 
önümüüzdeki yılda vukuu muhtemel doğumlar da göz Önüne alınarak geçen yıl ol
duğu gibi 3 000 lira tahmin edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı 
Teşkilât kadrolarındaki memuriyet derecelerinin ekseriyetle yüksek kademelerde bu
lunmaları dolayısiyle muhtemel ölüm hâdiseleri için yapılacak yardımlar karşılığı 
olarak geçen yıl olduğu gibi 4 000 lira tahmin olunmuştur. r 

207 5656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 
1953 yılında dil imtihanına girip kazanacaklara verilmek üzere geçen yıl olduğu gibi 
1 500 lira teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddele
ri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığına yapılacak ödemeler. 
Memur aylıkları ile hizmetliler ücretleri bölümlerine konulan ödeneğin, giriş ve ter
fi farklarını da karşılamak üzere %5,5 nispetinde hesap edilerek geçen yılın aynı 
olan 34 835 lira teklif olunmuştur. 

210 Temsil ödeneğî  
5027 sayılı Kanuna göre müsteşarlara verilen temsil ödeneği olup ayda 175 lira üze
rinden senelik tutarı 2 100 lira teklif edilmiştir. Geçen yılın aynıdır. 
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10 Kı r&ye 
Zlrari ifttlyaçlfen ttarşüamafe» için geçe» yit g<ibi' 3' 0Ö(̂  linr toküt eıUimigtfr. 

20 Döşeme ' 
30 Demirbaş 

ÎKfautf egyftdta eskimiş- ve kullanTtoiûtf halde bulun»nlardteı bir kuaamaı yenilenmesi 
ve*fö*kı»ifBimdfctimiri'^ yıl» Ğfrt OOfrHam d8ş«mrve*2Uiİfrlira da demii'-
l*Bf*ntae l̂efWniet aywett' teMif* dunmuçfcrer 

40 öteberi giderleri' 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığmm. işgalinde bulunan kısııııiav-
d*5've umufltti badede saı^Munan- şehir suy^ bahçtniıı bakimi, büaolariûi her türlü t«-
nariüt^malzemea, ve sair. müteferrik ihtiyaçkr karşılı^ olarak gecen yıl olduğu gibi 
4 0 ^ lira t»klü edilmiştir. 

50 Aydnakömai 
Bküuomi; ve Tieaaetî BakanlığıruLiî işgal ettiği tosunların. iy w<. dış.ay<iuüatııiû bedeli de 
İşletmeler Bakanlığı bütçesinden ödenmektedir. Alınan, tasarruf tedbirleri dokyısiyle 
ber'iki bakanlığın elektrik cereyan, masraflarının 8 000 lira ile idare edileceği anlaşıl-
4ığır4flr geç#u yıla. nazaran, t 000 lira noksanı ile 8 000 lira teklif olunmuştur. 

60 Isıtaaa. 
Kömür fiyatlarının yükselmesine- rağmen tasarruf mülâhazası ile 1951 - 1952 yılları büt
çelerine zam yapılmamıştı. 1951 yılında bütçeye mevzu ödenek kifayet etmediği için 
aktarma suretiyle11 500; lira 391 nei b&ümiin 50: ner aydınlatma mmcKfe ı̂den düşö^e-
rellbu* maxfifeyr eklenmiş ver bu suretle ihtiyaç karşöttniMf bulunmdıtadir. 1952 yılı öde
neği* efe İöffi gel^y^eeğînden'seneiçerisfeİB'alftîRmıtKzar^r^ hisıl olacaklar. Bu sebep
l i l99?Tyılt ifttryftcmı karşri«nt«k* ve borç- devretmeme*? mafead^le' 381 mâ bölümün 50 
nci aydınktena maddesinden 1 000 lira ve 304 ncü bölümün 11 nci Mertte» posta ve tel
graf ücretleri maddesinden de 500 lira düşjilerek bu maddeye ge^en seneye nazaran 1 500 
lira. fazlasi@rle 19 000 lira konulmuştur. 
Basılı kağıt ve defterler 
Bakanlık teşkilâtının senelik basılı kâğıt w- defter ihtiyacı, ancak % OOÛtlifa il* karşıla-
a*taifaceğinıtewge^8^^ 23mırr»0Tİiteüş£ür. 

11 Merkez potta ve telgraf ücretleri 
Zaruret olmadıkça muhaberenin posta ile ve taahhütsüz olarak, yapılmasa için geuekli 
tadbkfta*. aİiRTBi», olduğundan geçen. yıl, ödeneğinden 5QQt lixa-noka»nı ile 3. 000 lira tek-
Ulohutfâtt^tur. 

21 Me»k** daireleri telefongiderleri 
Idelrar «löral i EkoBoaai.ve. Tioaxet Bakaalığn ile. müştereken- kultauknaMadır. Mühim 
ve müstacel olmadıkça telefon mükâlemesi yapılmaması için tedbirler alınmak suretiy
le telefon görüşmelerinin ancak geçen yıl olduğu gibi Wfto(f\\vK" üV temini» mümJ85ı 
görülmektedir. 

p r * becMi, 
Hakana otomobili iyn kiralanın Rsanat ihtiyaç görülen. ve geçen. yıL ödenek konduğu 
hatâ» heguz kiralanmaya» garjgpa. kira badelini karşılamak- ü»ere bu-yıl da geçen yıl 
ödonsğj olaa^l 200* Unu a$aeu~ teklif oiaa»uştui. 

0iyW€Mer" 
(D) cetveline dâhil hizmetlilerden giyecek verilmesi gerekenlerin ihtiyacını karşıla
mak üıere geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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10 Sürekli görev yolluğu 
Münhal kadrolara Ankara haricinden yeniden veya naklen memur tâyini ihtimali göz 
önüne alınarak geçen yıl ödeneği 1 500 lira aynen-teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu 
İşletmeler Bakanlığına bağlı teşekküllerde tetkik ve tahkik mevzularının genişlemiş 
olmasına rağmen âzami tasarrufa riayet etmek suretiyle lüzum ve zaruret halinde 
gönderilecek memurların yol parası, seyahat ve ikamet yevmiyeleri karşılığı olarak 
geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

30 Müfettişler yolluğu 
Bir başkan ve bir başmüfettiş ile 9 müfettişten müteşekkil bulfunan teftiş kurlunun 
bakanlığa bağlı tesis ve teşekküllerle bakanlığın görevlendirdiği ortaklıkların memleke
tin muhtelif bölgelerine dağılmış bulunan müessese, fabrika ve tesisleri ile iljgili ola
rak tevdi olunan teftiş, tetkik ve tahkiklerde yol masrafları ile seyahat ve ikamet yev
miyelerini karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 85 000 lira teklif olunmuştur. 

40 Yabancı memleketler yolHuğu 
Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştur. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka giderleri 
önümüzdeki yıl içerisinde yabancı uzman getirilmesi halinde tahakkuk edecek yolluk 
ve sair masraflarının karşıltığı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Tedavileri icabeden memurlara 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin uygulama şek
lini gösteren yönetmelik hükümlerine göre verilmesi icabeden tedavi masrafları ille di
ğer yollukları karşılığı olarak geçen yıl ödeneği olan 2 000 lira aynen teklif olunmuş
tur. 

11 Bakanlık ofomöbili işletme giderleri 
İşletmeye mütaalMk benzin, yağ gibi zaruri ihtiyaç karşılığı olarak geçen yıl olduğu 
gibi 2 000 lira teklif edilmiştir. 

12 Bakanlık otomobili onarma giderleri 
Vukuu muhtemel bozuklukların onan İması karşılığı olarak geçen yılı ödeneği olan 1 000 
lira teklif olunmuştur. 

Temsil giderleri 
Bakanlıkça resmî işler için hususi müracaatlara mektup veya telgrafla verilecek cevap, 
satınalınacak bilet, çelenk ve benzeri karşılıkllan, sigara ve meşrubat, yerli ve yabancı 
kişiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, çeşitli yardımlar ve di
ğer bütün temsil giderleri karşılığı olarak geçen yılın aynı 1 500 lira teklif edilmiştir. 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit giderler 

Bakanlığı ilgilendiren her türlü meslekî ve teknik eserlerin günü gününe takip ve tet
kiki için yerli ve yabancı kitap, dergi ve broşür ve günlük gazetelerin abone ve satm
alına bedelleri ile telif ve tercüme hakları, basın, yayın, cilt, klişe, etüd, plân, program 
ve istatistik işlerinin gerektirdiği masraflar ve bunlara benzer diğer ihtiyaçllar karşılığı 
olarak geçen yıl olduğu gibi bölümün 10 ncu satmalma ve abone maddesine 6 000 lira 
20 nci başka her çeşit giderler maddesine de 1 000 lira aynen teklif olunmuştur, 
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452 Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle yabancı memleketlere gönderileceklierin yol
luk ve giderleri 
Teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları 
ve her çeşit giderleri karşılığı olarak 5 000 Mra teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
1952 yılı içinde tahakuk edip de her hangi bir sebeple ödenemiyerek düyuna kalmış 
olan istihkakların tediye edilebilmesini teminen geçen yıl ödeneği olan 1 000 lira aynen 
teklif edilmiştir. 

601 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne Hazine yardımı olarak konulan 8 500 000 lira İte 
yapılacak işlerin başlıcaları şunlardır ; 
Jeoloji Şubesi : 
Umumi jeoloji, petrol jeolojisi, kömür jeolojisi, maden jeolojisi, su jeolojisi, jeoteknik 
ve jeofizik etüdlerine devam olunacak ve bu is.ler için lüzumlu topoğrafik harita alma 
işleri ile paleontoloji, mineraloji, tahlil ve tecrübe lâboratuvarlarında lüzumlu tetkik, 
tahlil ve tecrübeler yapılacaktır. * 
Petrol Şubesi : 
1. Cenup - doğu bölgesinde mütesavver işletme hudutları dışında kalan strüktürlerde 
arama sondajlarına devam olunacaktır. 
2. Seyhan bölgesindeki sondaj faaliyetine devam edilecektir. 
3. Batman tecrübe rafinerisindeki tasfiye işi, işletme kurulup yeni bir karar ittiha
zına kâjdar enstitüce yapılacaktır. 
4. Aynı suretle ham petrol istihsal işine de devam edilecektir. 
Maden Şubesi : 
1. Çeltek linyit, Uludağ ve Kapıdağ volfram, Üçköprü krom yatakları üzerinde son
daj ve galerilerle gerekli madencilik arama ameliyatı yapılacaktır. 
2. Sene zarfında yapılan detay prospeksiyonlardan elde edilecek neticelere göre mühim 
görülen sahalarda arama ameliyeleri ifa edilecektir. 
tşbu program, tarsisi uygun bulunan miktara göre hazırlanmıştır. 

Yatırımlar 

701 Yapı onarımı 
Bakanlık binası dahilindeki acele ve küçük onarmalara karşılık olarak bu bölüme geçen 
yıl olduğu gibi 1 000 lira ödenek konulmuştur. 

791 Batman'da yeni kurulacak rafineri ve müştemilâtı ve istihsal kuyusu sondajları için 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
Raman bölgesinde bulunan petrolleri tasfiye etmek üzere Batman'da kurulmasına te
şebbüs edilen rafineri ve müştemilâtı tesislerle bu tesisleri işletecek petrol istihsal ku
yularının açılmasını teminen yapılmakta olan çalışmalar netice vermiş olup, konu ihale 
safhasındadır. 1951 ve 1952 yılları bütçelerine konmuş bulunan 10 nar milyon liralık 
ödeneklerden 1951 yılında rafineri için lüzumlu bâzı aletler Enstitü tarafından sipariş 
edilmiş ve 1952 yılında da istihsal kuyularının açılmasına başlanmıştır. 1953 yılında 
istihsal sondajlarına devam edilmekle beraber bilûmum rafineri tesisleri ve pipe - line 
siparişleri verilecek ve sahanın satın alınması ile demiryolu, su şebekesi, atelye, santral, 
ambar ile bir kısım idari ve sosyal binalar yapılmasına başlanacak ve bunların yıl içe-
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risinde bitirilmesine çalışılacaktır. Bugünkü tahminlere göre bu işlerin icabettireceği 
masraf 59 000 D0O liradır. Bu ̂ Hröbtâfın 'geçen yıllar bütçelerinde alınmış bulunan 
20 000 000 liradan bakiye olarak 18 500 000 lirası mevcut bulunduğundan ve masraf 
yökûnunun da "25 500 000 liralık bir kısmında 1954 yılında ödenebileceği düşünüldü
ğünden 1958 yilı Bütçesiyle Hazineden 15 000 000 lira yardım beklenmektedir. 
2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
Bedeli'5 teksifte ödenmek üzere 1949 yılında Sümerbank 'tan 1 000 000 liraya satın alı
nan varil fabrikasının 4 ncü yıllık taksiti ve faiz tutan olarak 213 000 4ira konmuştur. 

* 
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Hükümetin Gelir Bütçesi gerekçesi 

A) Genel durum mukayesesi : 

1953 yılı gelirleri tahmini 1 961 925 000 lira olup bu miktar . 1952 yılı tahminlerinden 
410 470 000 lira fazladır. Bu fazlalık başlıca Gelir, Kurumlar vergileriyle bilcümle vasıtalı ver
gilerdeki artıştan ileri gelmektedir. Bu artışların mucip sebepleri hakkında 1952 yılı tasarısında 
olduğu gibi bu sene de ilişik cetvellerde mufassal bilgiler dercedîlmiş ve yine 1952 de olduğu 
gibi bu yılın gelirlerinin tesbitinde otomatik tahmin usullerine yer verilmekle beraber muhtelif 
âmiller göz önünde tutularak yapılan zatî tahminlerin neticeleri esas ittihaz edilmiştir. 

B) Bütçenin tertip şekli : 

Bu yıl (B) cetvelinin tertibi kısmen değiştirilmiş ve gelirlerin mahiyetleri itibariyle taallûk 
ettikleri gruplar içinde yer almaları imkânı sağlanmıştır. Bu suretle, meselâ, aslında bir vasıta
sız vergi olan eski Kazanç ve buna müteferri vergiler bakayası (kaldırılmış vergiler) kısmın
dan çıkarılarak vasıtasız vergiler kısmına alınmıştır. Yine bu arada, Devlet emvali gelirleri 
hir araya toplanarak, evvelce çeşitli gelirler ve cezalar kısmında görülen Hazine portföyü ve 
iştirakleri, faiz gibi gelirler de menkul ve gayrimenkul Devlet emvali gelirleriyle birlikte bu 
kısmın içine alınmıştır. 

Geçen yıl Gelir Bütçesinin tertibinde Devlet gelirleri aşağıdaki şekilde 8 kısma ayrılmıştı : 

1. îrat ve Servet vergileri 
2. Muamele ve İstihlâk vergileri 
3. Tedavül vergileri ve harçlar 
4. Tekel gelirleri 
5. Derlet malları gelirleri 
6. Devletçe idare edilen kurumlar 
T. Genel kurumlar ve şirketler gelirlerinden Devlet payı 
8. Çeşitli gelirler ve cezalar 

Bu yıl bütçesinde tertip evvelâ daha basitleştirilmiş saniyen aynı mahiyeti haiz olan gelirler 
bir araya getirilmiş ve (B) cetveli 4 kısma ayrılmıştır. 

1. Vergiler 
2. Devletçe idare edilen kurumlar ve Devlet payları 
3. Devlet emvali gelirleri 
4. Çeşitli gelirler ve cezalar 

Bu yeni tertip daha vazıh ve hakikata daha uygun olması itibariyle, Gerekli mukayeselerde daha si
lim neticelerin elde edilmesine imkân vereceği gibi, Milletlerarası tasnif ve tertiplere daha uygun 
bulunması itibariyle ayrıca bu bakımdan da faydalı olabilecektir. 

O) 1958 Gelir tahmininde takip olunan usul: 

1952 yılı Gelir Bütçesi tahminlerinde olduğu gibi 1953 yılı tahminlerinde de 3 yıllık ortalama 
artış • • eksiliş nispetlerinin tatbiki suretiyle otomatik tahminler yapılmış ise de memleketin eko-
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nomik ve konjonktürel inkişaf durumunun Devlet gelirleri üzerindeki tesirlerinin yakından takibi 
suretiyle yapılan zatî tahminlerin neticeleri esas ittihaz edilmiştir. 

Tahminlerin dayandıkları hesap ameliyeleri gerekçenin devamını teşkil eden cetveller üze
rinde her gelir nev'i için açık bir şekilde gösterilmiştir. 

Tahminlerin yapılmasında tutulan yollar hakkında gerekli açıklamalar aşağıya dercedilmiştir. 

I - Tatbik olunan tahmin usullerinden birisi, içinde bulunulan yılda elde edilecek gelirin ge
lecek yıl tahminine esas tutulması şeklidir. 

Ezcümle Tayyare Resminin 1 . III . 1952 - 30 X . 1952 devresindeki 8 aylık tahsilatı 1 781 324 
lira olup bu miktar 1951 yılının aynı devresindeki tahsilat miktarı olan 1 483 709 liradan 297 615 
lira fazladır. Artış nispeti ,% 20,05 tir. 

1952 yılının ilk 8 aylık tahsilatı olan 1 781 324 liraya 1951 yılının son 4 aylık tahsilatı olan 
724 825 lira ilâve ve bu son rakama 8 aylık artış nispetinin tatbiki ile bulunan 145 327 lira bu 
yekûna eklenmek suretiyle 1952 yılı sonunda bu maddeden 2 651 476 lira tahsil olunacağı hesap
lanmıştır. Bu suretle bulunan 2 651 476 rakamı 1953 yılının tahminine esas alınmış ve 1953 yılı 
bu madde hâsılası 2 700 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Gerekçenin devamı olan cetvellerin B ve C hanelerinde bu hesaplar açık bir şekilde gösteril
miş olup aynı cetvellerin D hanelerinde 3 yıllık ortalama artışların tatbik edildiğine dair meş
ruhat bulunmıyan gelirler bu esaslar dâhilinde tahmin olunmuştur. 

Tahminleri bu şekilde yapılan gelirler şunlardır 

Tayyare Resmi, Gümrük Savunma Pulu, Hayvan Sağlık Zabıta Resmi, Darphane ve Damga 
Basımevi, Resmî basımevleri, resmî okullar, sulama idareleri gelirleri, diğer kurumlar, oyun 
kâğıdı, kambiyo murakabesi mukabilinde C.Merkez Bankasından alman, teftiş mukabili şirket
lerden alman, taksitle satılan gayrimenkul satış bedeli, borçlanma taksit bedelleri, kiralar, 
ecrimisiller, ardiye ücreti, menkul mallar satış bedeli, faiz, kıymetli kâğıtlar, tavizlerden ve 
ikrazlardan geri alınanlar, sair kaldırılmış vergiler artıkları, vergi ve zam cezalan, mütefer
rik gelirler. 

II - İkinci tahmin usulüne göre evvelâ birinci tahmin usulünde olduğu gibi, içinde bulunduğu
muz yıl sonuna kadar sağlanacak gelir hesap ve tahmin edilmiş ve bundan sonra evvelki iki sene
nin ve içinde bulunulan yılın 8 ayının artış ve azalış ortalamalarının muhassalası alınarak bu 
miktara tatbik edilmek suretiyle mütaakıp yılda bu gelirden elde edilecek hâsıla tahmin olunmuş
tur. 

Ezcümle Damga Resminin 1952 yılı sonuna kadar getireceği hâsıla 52 027 933 lira olarak he
saplanmıştır. Bu gelirin evvelki 2 yıl içinde ve içinde bulunduğumuz senenin son 8 ayındaki ar
tış vasatileri şu seyri takip etmiştir : 

1950 % + 8,29 
1951 % + 18,24 
1952 % +. 30,64 (8 aylık) 

Bu 3 senelik artış ortalamalarının muhassalası % 19,05 tir. Bu nispet 1952 sonunda elde edileceği 
hesaplanan 52 027 933 liraya tatbik edilmek suretiyle 1953 yılında 1952 yılma nispetle 9 911 321 liralık 
fazlalık elde edileceği hesaplanarak bu miktar 1952 hasılasına ilâve edilmek suretiyle 1953 yılında 
61 939 254 lira sağlanacağı neticesine varılmıştır. 

Bu suretle tahmin olunan gelirler şunlardır : 

Binalardan alınan Savunma Vergisi, Davar ve Domuzlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, 
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Bankalar Muamele Vergisi, Elektrik ve Havagazı İstihlâk Vergisi, Nakliyat Vergisi, P. T. T. Müra 
seleleriyle Telefon Abonelerinden alınan Savunma Vergisi, Maden resimleri, Sefineler Resmi, Dam
ga Resmi, Noter Harçları, Pasaport ve Kançılarya Harçları, Radyo geliri, Mükerrer Sigorta Şirket
lerinden alman, Para cezaları. 

I I I - Üçüncü tahmin usulü zatî takdir usulüdü»*. Bu usul ile tahmin olunan gelirlerde doğrudau 
doğruya tahsilat rakamlarına istinat etmeye imkân bulunmamaktadır. Bu itibarla buradaki tahmin
ler 1951 yılından beri hızlanarak devam edegelen umumi istihsal artışının bu artışa uygun olarak 
ticari, sınai sahadaki ve Millî Gelirdeki inkişafların ithalât ve ihracatta, fiyatlarda, tedavül hac-
mmda, ulaştırmada ve nihayet memleket nüfusundaki artışların bu gelir kaynakları üzerindeki ini
kasları nazarı itibara alınmak suretiyle yapılmıgtır. Bu şekilde yapılan tahminlerde her bir gelire 
has lehte ve aleyhteki âmiller göz önünde bulundurulmuştur. Bu suretle yapılan tahminlerin da
yandıkları esaslar cetvellerin D hanelerinde gösterilmiştir. Yukarda 1 ve 2 numaralı fıkralarda sayı
lanların haricinde kalan Gelir, Kurumlar, Esnaf vergileriyle, mülga Kazanç, İthalât ve İmalât Mu
amele vergileri, Gümrük Vergisi, Şeker, Kahve, Kibrit ve Ham petrol İstihlâk vergileriyle, akar 
yakıtlardan alınacak Yol Vergisi, Tekel Savunma ve hasılatı, Tapu, Mahkeme harçları ve diğer 
harçlar, Millî Piyango, Musul petrolü, peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli, Hazine Port
föyü ve iştirakleri geliri tahminleri bu usule göre yapılmıştır. 
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Gelir 

A) Mukayese tablosu 

Yılı Tahmin 

1949 — 
1950 1 000 000 
1951 260 000 000 
1952 270 000 000 

Tahsilat 

4 808 016 
209 190 386 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 222 855 385 
değişme nispeti 1.3.1951—31.10.1951 » 147 604 200 

Fark + 75 251 185 
% nispeti (+50,98) 

Kurumlar 

* A) Mukayese tablosu 

Yılı Tahmin 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yılhk 1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 42 693 129 

Tahsilat , değişme nispeti 1.3.1951—31.10.1951 » 15 527 334 

1949 — — 
1950 200 000 357 194 
1951 30 000 000 25 «96 068 
1952 32 000 000 

— Fark 
— % nispeti ( + 174,95) 

+ 27 165 795 

Esnaf 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

— 
500 000 

25 000 000 
27 000 000 

Tahsilatın yıllık 
Tahsilat değişme nispeti 

— 
931 230 — 

24 889 357 — 

1 . 3 . 1952—31.10 . ] 
1.3.1951—31.10 .1 

Fark 
% Nispeti ( + 7,07) 

+ 

22 283 212 
20 637 591 

1 645 Ö21 
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Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1 .11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Nötioe 

D) Düşünceler : 
222 855 385 Bu' verginin 1952 Mart - Ekim devresi tahaık-

61 586 186 kukata 236 713 069 liradır, önümüzdeki 4 ay 
içinde tahakkuk ettirilecek Gelir Vergisi yal-

284- 441 571 nız ücretlere ve serbest meslek kazançlara ve 
+ 31 396 637 cüzi miktarda diğer nevi kazançlara taallûk 

edeceğine ve ücretlerle serbest meslek ka-
315 838 208 zançlarında yapılan vergi tevkifatı üstüste 

ayda 14,5 - 15 milyon lira arasında değişmek
te olduğuna göre, yıl sonuna kadar Gelir Ver
gisi hasılatının 295 milyon liraya foaliğ olaca
ğı tahmin olunmaktadır. 
1952 yılının yüksek konjonktürü iktisadi ve 
ıticari sahadaki 'büyük gelişmeler nazara alın
mak suretiyle vergi hasılatının 1953 yılında 
% 15 ıbir artışla 340 milyon liraya baliğ olaca
ğı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 
340 000 000 

Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

D) Düşünceler : 
42 693 129 Kurumlar Vergisinin 1952 yılı Mart - Ekim 
10 468 734 devresi tahakkukatı 56 008 762 liradır, önü-

müzdeki 4 ay içinde bu miktara pek cüzi bir 
53 161 863 tahakkukun ilâve olunacağı ve tahakkuk yekû

nunun 58 milyon lira civarında bağlanacağı 
tahmin edilebilir. 
Bu vergide de Gelir Vergisinin artışına muvazi 
bir artış nazara alınmak suretiyle % 15 nispe
tinde fazlalıkla 1953 senesinde 65 milyon lira 
gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
65 000 000 

Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Wetioe 

D) Düşünceler : 
22 283 212 Bu verginin 1952 Mart - Ekim devresi tahakku-
4 251 766 katı 26 266 580 liradır. Bu miktarın sene so-

• nuna kadar 27 milyon liraya baliğ olacağı tah-
26 534 978 min olunmaktadır. Gelir ve Kurumlar vergileri 

+ 338 865 gibi konjonktürel gelişmeleri takip hassasına ma-
lik olmıyan ancak mükellef miktarındaki deği-

26 873 843 sikliklere ve mükelleflerin ödeme kabiliyetlerine 
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A) 

Yüı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin Tahsilat 

4 000 000 
4 200 000 
4 750 000 
5 250 000 

4 373 106 
4 776 523 
4 950 511 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 2,60 
+ 9,22 
+ 3,64 

Binalar 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 > 

Fark -f 
% nispeti (+ 13,14) 

'dan alınan 

3 478 877 
3 074 760 

404 117 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin Tahsilat 

26 000 000 24 807 957 
24 000 000 24 027 857 
23 500 000 26 638 102 
28 000 000 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

— 4,60 
— 3,14 
+ 10,86 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 > 

Fark + 
% nisbeti ( + 7,29) 

Davar ve 

25 239 748 
23 524 563 

1 715 185 

Veraset ve 

A) Mukayese tablosu : 

Yüı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

2 400 000 
2 700 000 
2 600 000 
3 200 000 

Tahsilat 

2 763 520 
2 764 221 
2 875 783 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 16,40 
+ 0,02 
+ 4,03 

1.3.1952—31.10 . 
1 .-3 .1951—31.10. 

Fark 
!% nispeti (4- 15,36 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1952 8 aylık 
1951 » 

+ 

2 004 652 
1 737 602 

267 050 
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tâbi kalan bu vergiden 1953 yılında 1952 yılı 
hâsılası kadar bir gelir sağlanacağı tahmin 
olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
27 000 000 

Savunma Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

D) Düşünceler : 
3 478 877 1950 - 1952 yılları ortalama altış nispeti (+8,66) 
1 875 751 Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 

(485 055) 
5 354 628 1952 de tahsüi umulan 5 601 101 

246 473 1953 de muhtemel artış 485 055 

5 601 101 6 086 156 

E) Hükümetin teklifi : 
6 100 000 

Domuz vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 .2. 1952 

Toplam 
Artış 

Netiee 

D) Düşünceler : 
25 239 748 1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 
3 113 539 ( + 6,05) 

Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 
28 353 287 (1 729 105) 

+ 226 976 1952 de tahsili umulan 
1953 de muhtemel artış 

28 580 263 

28 580 263 
1 729 105 

30 309 368 

E) Hükümetin teklifi : 
30 500 000 

intikal Vergisi 

C) Tahminine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11. 1951— 28 . 2-. 1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

2 004 652 
1 138 181 

3 142 833 
174 824 

3 317 657 

D) Düşünceler : 
1950 - 1952 seneleri ortalama artış nispeti 
(+ 6,47) Bu nisbete göre 1953 yılı için muh
temel artış (214 652) 
1952 de tahsili umulan 3 317 657 
1953 te muhtemel artış 214 652 

3 532 309 

E) Hükümetin teklifi : 
3 500 000 
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Mülga Kazanç Fevkalâde zam Muvazene ve Buhran, Hava kuvvetlerine 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 4 498 900' 

Tahsilat değişme nispeti 1.3.1951—30.9.1951 » 29 859 416 

1949 — 
1950 — 
1951 31 500 000 
1952 18 500 000 

35 303 671 

— Fark 
— % nispeti ( — 84, 93) 

25 360 516 

ithalât muamele 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

115 000 000 
106 000 000 
127 000 000 
178 000 000 

Tahsilat 

99 140 733 
107 117 281 
162 821 529 

Tahsilatın yıllık 1 . 3 . 1952 
değişme nispeti 1 . 3 . 1951 

+ 
+ 

13,63 Park 
8,04 % nispeti 

52,00 

B) Devrelik tahsilat farkları 
31.10.1952 8 aylık 
31.10.1951 » 

+ 
+ 36,83) 

139 042 440 
101 614 177 

37 428 263 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

• 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

104 Û00 000 
124 000 000 
110 000 000 
120 000 000 

Tahsilat 

122 497 233 
109 768 108 
118 437 802 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
— 
+ 

10,73 
10,39 
7,89 

imalât muamele 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Park + 
% nispeti (4- 27,50) 

92 346 851 
72 426 194 

19 920 657 
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Yardım vergileriyle Şuhsat ve Übmuı tezkereleri ve Karne harcı artıkları 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—30.9.1952 
1.0.1951—28.2.1952 

Toplam 
Eksiliş 

Netice 

4 498 900 
5 444 255 

9 943 155 
4 623 805 

5 319 350 

D) Düşünceler : 
Bu gelirden 1953 yılına devrolunacak bakaya 
yekûnu 35 milyon lira civarındadır. Kaldırıl
mış olan bu verginin tahsilat nispetinin % 10 
olarak kabul edilmesi hasebiyle 1953 yılında bu 
gelirden 3,5 milyon lira gelir sağlanacağı tah
min olunmuştur. 

E) Hükümetin Teklifi : 
3 500 000 

Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

139 042 440 
61 207 352 

200 249 792 
22 542 667 

222 792 459 

D) Düşünceler : 
C tablosunda görüldüğü veçhile bu vergiden 
1952 yılı .sonunda sağlanacak hasılatın 222 mil
yon lira civarında olacağı hesaplanmıştır. 
Yapılacağı hesaplanan ithalâta nazaran bu ge
lirden 1953 yılında 240 milyon lira, gelir sağ
lanacağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi 
240 000 000 

Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

Netiee 

D) Düşünceler : 
92 346 851 B ve C tablolarının tetkikmdan anlaşılacağı 
46 011 608 veçhile 1952 yılında bu gelirden 150 milyon lira-

dan fazla hasılat sağlanacaktır. 
138 358 459 Vergi hasılatının son aylarda artış kaydetmekte 

+ 12 653 192 olmasından anlaşılacağı veçhile muhtelif âmil-
— lerin tesiri altında bu gelirin büyük inkişaflar 
151 011 651 göstereceği neticesine varılmakta ve 1953 yılın

da bu yılın 8 aylık dorumuna muvazi olarak 
% 30 bir artışla 200 milyon lira gelir sağlıya-
eağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
200 000 000 
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Bankalar muamele 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları 
8 aylık 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

15 500 000 
15 500 000 
18 000 000 
24 000 000 

Tahsilat 

16 402 337 
18 319 119 
22 455 851 

Tahsilatın yıllık 
değişi 

~r 
_u 

+ 

ne nispeti 

3,39 
11,68 
22,58 

1 . 3 . 1952—31 
1 . 3 . 1951—31 

Fark 
% nispeti ( t 

.10.19 

.10. 19 

24,90 

16 158 904 
12 937 068 

3 221 836 

Gümrük 

A) Mukayese tablosu 

Vılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

113 000 000 
113 000 000 
140 000 000 
170 000 000 

Tahsilat, 

113 530 607 
120 025 912 
159 561 407 

Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31 .10.1952 8 aylık 
değişme nispeti 1.3.1951—31.10.1951 » 

1,38 Fark f 
+ 5,72 % nispeti (-f 26.93) 
+ 32,93 

125 628 380 
98 967 562 

26 660 818 

Şeker ve Glikoz 

) Mukayese tablosu 

Vılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

119 000 000 
126 000 Ö00 
130 591 000 
110 000 000 

Tahsilat 

123 347 9ill 
116 073 364 
124 704 463 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 302,45 
— 5,89 

7,43 

1 . 3 .1952—31.10.1952 
1.3 . 1951—31.10.1951 

Fark 
% nispeti ( + 14,79) 

8 aylılk 

+ 

86 074 643 
74 979 474 

11 095 169 
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Vergisi 

(!) Tahmine esas hesaplar 
1 . 3 .1952—31.10.1952 
1 .11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

16 158 904 
9 518 783 

25 677 687 
2 370 176 

28 047 863 

D) Düşünceler : 
1950 - 1952 seneleri ortalama artış nispeti 
( + 19,72) 
Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 
( 5 531 038) 
1952 de tahsili umulan 28 047 863 
1953 te muhtemel artış 5 531 038 

E) Hükümetin teklifi : 
35 000 OOO 

33 5J8 901 

Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1981—28.2.1982 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

125 628 380 
60 593 845 

186 222 225 
16 317 922 

202 540 147 

D) Düşünceler: 
C tablosunda görüldüğü veçhile bu vergiden 
1952 yılı sonunda sağlanacak hamlatın 200 mil
yon lira civarında olacağı hesaplanmıştır. Ya
pılacak ithalâta nazaran 1953 yılında sağDana* 
cak gelir 195 milyon lira olarak tahmin olun
muştur, 

E) Hükümetin teklifi > 
195 000 000 

İstihlâk Vergisi 

C) Tahmine esas 
1.3.1952—31.10 1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 

D) Düşünceler : 
86 074 643 1952 yılı 7 aylık şeker istihlâki 129 bin ton 
49 724 989 olup aylık istihlâk miktarİarmdaki değişmeler 

nazara alınmak suretiyle yıl sonuna kadar istih-
135 799 632 lâk hacminin 180 bin ton civarında bağlanaca

ğı ve buna nazaran 1953 yılı istihlâkinin bu 
miktarı da aşacağı ve buna göre, yıllık hâsılası 
1 milyon lira civarında olan Glikoz İstihlâk 
Vergisi ille birlikte 1953 yılında bu gelirden 150 
milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 
150 000 000 
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A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat 

Kftfareden alınan 

1949 
1950 
1951 
1952 

20 000 000 
20 000 000 
21 400 000 
20 000 000 

19 362 283 — 
19 561 304 + 
20 112 415 + 

6,14 
1,03 
0,28 

Fark 
•% Nispeti ( 

B) Devrelik tahsilat farklan : 
Tahsilatın yılhk 1.3.1952—31.10.1952 8 ayhk 
değişme nispeti 1 . 3 . 1951—31. 10 .1951 » 

7,64) 

11 609.306 
12 569 979 

960 674 

Kibritten alınan 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yılhk 1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
değişme nispeti 

4 200 178 

1949 — 
1950 — 
1951 -~ 
1952 6. 780 000 

Ham Petrol 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

11 000 000 
13 500 000 
16 000 000 
18 000 000 

Tahsilat 
Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

11 836 995 4- 5,00 
13 433 290 + 13,48 
17 149 085 + 27,66 

B) Devrelik tahsilat farklan i 
1. 3 .1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Fark 
% niapeti ( + 32,08) 

+ 

12 316 128 
9 323 407 

2 991 m 

* * • • • -



İstihlâk Vergisi 
279 — 

O) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11,1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Eksiliş 

D) Düşünceler : 
11 609 305 Bu vergi hasılatı memleketin kahve istihlâk ka-
7 542 436 pasitesi ve evvelden beri bu vergiden elde edil-

• mekte olan hâsıladaki istikrar nazara alınmak 
19 151 741 suretiyle 20 milyon lira olarak tahmin olunmuş-

576 242 tur. 

Neti©« 18 575 409 E) Hükümetin tekUfi : 
20 000 000 

İstihlâk Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 

D) Düşünceler i 
4 290 178 B tablosunda görülen tahsilat aslında bu ver

dinin Haziran - Eıkim devresi tahsilatı olup 5 
aylık hâsılayı ifade etmektedir. 
5 aylık hâsılanın yıla ireaı suretiyle bu gelir
den 1953 yılında 10 milyon hâsıla sağlanacağı 
tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
10 000 000 

istihlâk Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1 .11. 1951—28 . 2 . 1952 

Toplam 
Artış 

Nttice 

D) Düşünceler : 
12 315 128 Bu vergiden 1952 yılı sonuna kadar 22 650 000 
7 825 678 lira civarında hâsıla sağlanacağı ve verginin 

münakale hacminin ve vasıtalarının arıtması 
20 140 806 ile mütenasip Tair şekilde fazla gelir sağladığı 

2.510 477 nazara almaraik 1962 yılının 8 aylık tahsilâtm-
——— da görülen % 32 artış nispetinin 1953 yılında 

22 651 283 da devam edeceği kabul edilmiş ve bu suretle 
yıllık hâsılanın 30 milyona baliğ olacağı tahmin 
olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
30 000 000 

% 
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Akar yakıtlardan 

AJ 

Yılı 

1049 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablo 

Tahmin 

15 500 000 
15 500 000 
21 000 000 
58 000 000 

'su : 

Tahsilat 

15 566 890 
18 359 376 
23 521 014 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

t 17,93 
4- 28,13 

fi) Devrelik tahsilat farkları : 
1 . 3 . 1952—31 .10.1952 8 aylık 
1 .3.1951--31 .10. 1951 » 

Fark + 
% nispeti ( + 161,92) 

33 777 
12 896 

20 881 

840 
178 

662 

Elektrik ve Havagazı 

A) Mukayese tablosu f>) Devrelik tahsilat farkları . 
8 aylık 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

5 800 000 
6 200 000 
7 320 000 
8 500 000 

Tahsilat 

6 294 565 
6 932 133 
7 891 734 

Tahsilâtm yıllık 
değişme nispeti 

+ 
+ 
+ 

8,84 
10,13 
13,84 

1 .3 .1952-
1 . 3 . 1951-

Fark 
°/c nispeti 

-31 
-31 

( + 

.10. 195 

.10. 195 

14,39) 

5 502 894 
4 810 547 

+ 692 347 

Tekel maddelerinden 

A) Mukayese tablosu 

Yılı Tahmin 

1940 96 594 897 
1950 100 753 154 
1951 110 000 000 
1952 106 000 000 

Tahsilat 
Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

98 508 852 — 1,62 
99 252 414 + 0,75 
97 797 239 — 1,46 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1 . 3 . 1951—31 .10.1951 » 

Fark 
% nispeti ( + 6,47) 

68 268 973 
64 119 606 

4 149 367 
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Alınacak Yol Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31 .10. 1952 
1 .11. 1951—28 . 2 . 1952 

Toplanı 
Artış 

Netice 

D) Düşünceler : 
33 777 840 Bu vergiden 1952 yılında sağlanacak olan ha-
10 628 836 sılât Ü tablosundan anlaşılacağı veçhile 61 mil-

yon lira civarında tahmin olunmaktadır. Vergi 
44 406 676 mevzuunda ve nispetlerinde 1952 yılında yapı-
17 210 211 lan değişiklikler dolayısiyle artış nispeti bakı-

ııımdan evvelki yıllar hasılalariyle 1953 yılı hâ-
61 616 887 sılası arasında bir münasebet kurmak imkânı 

bulunamadığından vergi hâsılasına % 15 mik
tarında normal bir fazlalık göstereceği kabul 
edilerek 1953 yılında İm gelirden 70 milyon lira 
elde edileceği tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
70 000 000 

İstihlâk Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
î . 3 . 1952—31 .10. 1952 
1 .11.1951—28.2. 1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

D) Düşünceler : 
5 502 894 1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 
3 081 187 ( 4- 12,78 ) 
————— Bu nispete göre 1953 yılında muhtemel artış 

+ 
8 584 081 { 1 299 051 ) 

443 382 1952 de tahsili umulan 
— 1953 te muhtemel artış 

9 027 463 

9 027 463 
1 299 051 

10 326 514 

E) Hükümetin teklifi : 
11 000 000 

Alınan Savunma Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1962—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 ,1952 

Toplam 

D) Düşünceler : 
68 268 973 Tekel (lenel Müdürlüğü Katma Bütçesinde de 
33 677 633 açıklandığı üzere bu gelirin 1953 yılı hasılatı 

— — 110 021 930 liradır. 
101 946 606 1951 yılı fazla hasılatından Savunma Vergisine 

taalliûk eden. 8 723 968 liranın ilâvesiyle bu 
maddenin 1953 yılı hâsılası 118 750 000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 
118 750 000 
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Nakliyat 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

13 000 000 
14 700 000 
16 300 000 
17 000 000 

Tahsilat 

15 278 305 
15 250 542 
16 020 22Ş 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
— 
+ 

8,93 
0,18 
5,04 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 »• 

Fark + 
% nispeti ( + 15,43) 

11 473 288 
9 939 395 

1 533 843 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

3 000 000 
3 500 000 
3 750 000 
4 000 000 

Tahsilat 

3 379 648 
3 735 217 
4 054 146 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
+ 
+ 

5,42 
10,52 
8,53 

P. T, T. müraseleleriyle telefon 

B) Devrelik tahsüât farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylrk 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Park + 
% nispeti ( + 22,81) 

2 920 958 
2 378 405 

542 553 

Maden 

A) Mukayese tablosu 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

2 000 000 
5 000 000 
7 300 000 
3 000 000 

Tahsilat 

5 427 514 
3 057 542 
3 420 386 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
+ 

58,97 
43,66 
11,86 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—30.9.1952 7 aylık 2 404 088 
1.3.1951—30.9.1951 » 1 

Fark + 
% nispeti (•+• 44,22) 

737 195 
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C) Tahmine esas hesaplar : 
1 . $ . 1952—31,10.1952 
1,11.1951—28 J. 195? 

,^plam 
Artış + 

Netice 

D) Düşünceler : 
11 473 238 1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 
6 Q8Ö 830 (+6,82) 

• Bu nispete göre 1953 yılında muhtemel artış 
17 554 068 (1 261 177) 

938 272 1952 de tahsili umulan 
i 1953 de muhtemel artış 

18 492 340 

E) Hükümetin teklifi : 
20 000 000 

18 492 340 
1 261 1*77 

19 753 517 

abonelerinden Savunma Vergisi 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1052—31,10,1952 
1J.1.A951—28.2.1952 

Toplam 
Artış + 

Netiee 

D) Düşünceler : 
2 92Ö 958 1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 
1 675 741 (+13,95) 

Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış. 
4,5,96 699 (694 561) 

,382 236 J.952 de tahsili umulan 
1Qf>3 to mnlıtVîifiıPİ -nrtıs 

4 Q7ft Q35 

E) Hükümetin teklifi : 
6 000 000 

4 978 935 
694 B6l 

''-. \ ' - \ \ • 

5 673 496 

Bttİmlerİ 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3 4952-30 > 9,1952 
1404951—28.2. İ952 

, toplam 
Artış 

Netice 

D) Düşünceler : 
2 404 083 •1950-1952 seneleri ortalama artış nispeti 
1 753 498 J + 18,69) 

Bu nispete göre 1953 senesi için muhtemel ar-
4 157 581 tış (921 973) 

+ J775 396 1952 de tahsjli umulan 
— 1953 de muhtemel artış 

4 932 977 k " ' 

4 932 977 
921%3 

5 854 950 

E) Hükümetin teklifi : 
6 000 000 
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Sefineler 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Talimin 

150 000 
150 000 
180 000 
130 000 

Tahsilat 

151 644 
168 461 
176 413 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 16,49 
+ 11,08 
+ 4,72 

B) Devrelik tahsilat . 
1 .3 .1952—30.9.1952 
1.3.1951—30 .9 .1951 

Fark 
% Nispeti ( + 31,28) 

farklart : 
7 aylık 

» 

+ 

134 639 
102 556 

32 083 

A) 

Yüı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin Tahsilat 

26 000 000 
32 000 000 
35 250 000 
42 000 000 

31 101 393 
33 679 781 
39 824 765 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
+ 
+ 

11,28 
8,29 

18,24 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Fark + 
% nispeti ( + 30,64) 

Damga 

32 563 228 
24 925 266 

7 637 962 

Tayyare 

A} Mukayese tablosu 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

4 000 000 
3 900 000 
3 920 000 
2 240 000 

Tahsilat 
Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

4 031 688 — 
4 115 144 + 
2 208 534 — 

23,30 
2,07 

46,33 

B) Devrelik tahsilat farklart ; 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 1 781 324 
1.3.1951—31.10.1951 » 1 483 709 

Fark + ' 2 9 7 615 
% nispeti (+ 20,05) 



— 285 — 

G) Tahmine esas hesaplar, 
1.3.1952—30. 9 .1952 
-1.10.1951—28 .2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

D) Düşünceler : 
134 639 1950-1952 yılları ortalama artış nispeti 
73 857 {+ 15,69) 

Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 
208 496 (36 337) 

+ 23 102 1952 de tahsili umulan 
— - — 1953 de muhtemel artış 

231 598 

E) Hükümetin teklifi : 
250 000 

231 598 
36 337 

267 935 

Besini 

G) Tahmine esas hesaplar 
1,3.1952—31.10.1952 

.1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

D) Düşünceler : 
32 563 228 1950-1952 seneleri ortalama artış nispeti ( + 
14 899 499 19,Q5) 

— Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 
47 462 727 (9 911 321) 

4- 4 565 206 1952 de tahsili umulan 
1953 te muhtemel artış 

52 027 933 

52 027 933 
9 911 321 

61 939 251 

E) Hükümetin teklifi : 
62 000 000 

Resmi 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1,3,1952—31.10.1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış + 

1 781 324 
724, 825 

2 506 149 
145 327 

D) Düşünceler : 

Netict 2 651 476 

E) Hükümetin Uklifi : 
2 700 000 
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Gümrüklerde kullanılan kâğıtlara 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10 .1952 8 aylık 
değişme nispeti 1 . 3 . 1952—31 .10.1952 » 

+ 

331 153 
278 429 

1949 
1950 
1951 
1952 

300 000 
300 000 
300 000 
490 000 

295 597 + 
331 471 + 
433 998 f 

12,15 
12,13 
30,93 

Fark 
% nispeti ( + 18,93) 

52 724 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

80 000 
125 000 
100 000 
120 000 

Tahsilatın yıllık 
Talisi 1 ât değişme nispeti 

99 251 — 2,44 
131 033 4 32,02 
1.1.8 412 9,(53 

Hayvan Sağlık 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 
1.3.1951—30 . 9 .1951 » 

Fark + . 
% nispeti ( t 0,47 ) 

59 841 
59 559 

282 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin Tahsilat 

9 300 000 
11 000 000 
12 500 000 
38 500 000 

11 159 508 
11 066 310 
15 341 662 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

-»-

14,77 
0,83 

38.63 

B) Devrelik tahsilat farkları 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Fark ~f 
% nispeti ( 4- 65,00 ) 

Taptı harçlan 

14 710 938 
8 915 387 

5 795 551 
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yapuş^rpu,,iavîHM»ay pulu 

C) Tahmine < 
1.3 1952—31. 
1.11.1951—28 

* 
TöpÖtth 
Artış 

Netim 

< 

esas 
10. 
. 2 . 

hesaplar : 
.1952 
1952 

+ 

331 153 
155 569 

486 722 
29 449 

516 171 

D) Düşünceler . 

E) Hükümetin teklifi : 
500000 

Zabıta Resmi 

C) Tahmine esas hesaptar : 
1.3.1952—30 . 9 .1952 
1.10.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış -f 

Netiee 

59 841 
58 853 

118 694 
557 

119 251 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
100 000 

Ve kaydiyeleri 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 .2 .-1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

D) Düşünceler : 
14 710 938 Bu gelirden 1952 yılın sonuna kadar elde edi-
6 246 275 leeek hâsıla C tablosunda gösterildiği veçhile 

—— — 25 milyon lira civarında olarak hesaplanmış-
21 137 213 tır. Bu verginin mevzu ve nispetlerinde 1952 yı-
4 177 078 lmda yapılan değişiklikler dolaynsiyle eski sene-

————— 1er hâsıllariyle 1953 yılı hâsılası.'«asasında bir 
25 314 291 münasebet kurmak imkânı bulunmadığından 

normal % 10 bir artış fazlasiyle bu-gelirden 
1953 yılında 27 500 000 lira hâsıl* sağlanaca
ğı tahmin edilmiştir. 

E) Hükümetin teklifi : 
27 500 000 
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Mahkeme 

A) Mukayese tablosu 

Yılı Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
değişme nispeti 1.3.1951—31.10.1951 » 

1949 
1950 
1951 
1952 

5 200 000 
5 750 000 
6 000 000 

18 000 000 

5 827 958 + 
5 923 998 + 
7 467 620 4 

16,95 
1,81 

26,05 

Park 
% nispeti ( + 90,31) 

4-

8 390 557 
4 408 747 

3 981 810 

Noter 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları : 
8 aylık 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

1 850 000 
2 000 000 
2 550 000 
4 000 000 

Tahsilat 

2 272 65g 
2 412 824 
2 807 416 

Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10. 
değişme nispeti 1 . 3 . 1951—31 .10. 

+ 19,54 Fark 
4 6,16 % nispeti (4- 55,5' 
4- 16,35 

4-

2 609 819 
1 677 584 

932 235 

Pasaport ve 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları 
8aylıl 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

1 900 000 
2 350 000 
2 000 000 

10 300 000 

Tahsilat 

2 571 661 
2 211 225 
2 932 800 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

4-
4 
4 

29,39 
14,01 
32,63 

1.3.1952—31.10 . lî 
1.3.1951—31.10 . lî 

Fark 
% Nispeti (4- 45,49) 

+ 

3 092 888 
2 125 809 

967 079 
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Har#aı 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—31.10.1952 8 390 557 
1.11.1951—28 . 2 .1952 3 058 873 

Toplam 11 449 430 
Artış ••• • + 2 762 463 

Netice 

Harçları 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—31.10.1952 2 609 819 
1.11.1951—28 . 2 .1952 1 129 832 

Toplam 3 739 651 
Artı? + 627 847 

Netice 4 367 498 

Kançılarya harçları 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—31.10.1952 3 092 888 
1.11.1951—28 . 2 .1952 806 991 

Toylam 3 899 879 
Artış + 367 100 

Netice 4 266 979 

D) Düşünceler : 
Bu gelir hakkında yapılan tahminler tapu harç
ları ve kaydiyeler gelirinin tahmininde nazara 
alman âmiller göz önünde tutulmak suretiyle 
hesaplanmış ve 1953 yılında bu gelirden 16 mil
yon lira hâsıla sağlanacağı hesaplanmıştır. 

D) Düşünceler : 
1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 
(+ 26,02) 
Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 
(1 136 422) 
1952 de tahsili umulan 4 367 498 
1953 te muhtemel artış 1 136 422 

5 503 920 

E) Hükümetin teklifi : 
5 500 000 

D) Düşünceler : 
1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 
( + 21,37) 
Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 
(911 853) 
1952 de tahsili umulan 4 266 979 
1953 de muhtemel artış 911 853 

5 178 832 

E) Hükümetin teklifi : 
5 000 000 

14 211 898 E) Hükümetin teklifi : < 
' 16 000 000 



— 290 — 
Diğer harçlar aüfıu harçları, eczane ve ecza depolan ve uzmanlık vajikalan 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

— • 
— 
140 000 
400 000 

Tahtilâtın yıllık 
Tahsilat d«ğişm*ııispeti 

__ 
— — 
181 117 — 

1.3.1952—30.9.1952 7 aylık 
1.3.1951—30.9.1951 » 

Fark + 
% nigpeti ( + 278,20) 

355 839 
94 087 

261 752 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

150 000 
150 000 
100 000 
150 000 

Tahsilat 

77 971 
187 712 
149 415 

Tahsüâtm yıllık 
değişme nispeti 

— 61,41 
+ 140,74 
— 20,40 

B) Devrelik tahsilat farkları . 
1.3.1952—30.9.1952 7 aylık 
1 3.1951—30.9.1951 » 

Fark 
% nispeti (— 7,84) 

Darphane ve 

70 211 
76 188 

5 977 

Resmî 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 
değişme nispeti 1.3.1951—30 . 9 .1951 » 

1949 
1950 
1951 
1952 

100 000 
100 000 
80 000 

150 000 

94 520 + 
96 629 J.+ 

143 873 + 

7,06 
2,12 

49.04 

Fark 
-% nispeti (+ 12,64) 

•+ 

81 028 
71 930 

9 098 
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harçtan, ihtira beratları harçları ve sn ve kara avı ruhsat teskeresi hareı 

G) Tahmine esas hesaplar 
1.3,1952—30.9 
1.10.1951—28.2 

Toplanı 
Artış 

Netice 

1952 
1952 

+ 

D) Düşünceler : 
355 839 Tapu harçları ve kaydiyeler kısmında açıklan-
87 030 dığı veçMle evvelki yıllar hâsılalariyle 1953 yı-

lı hâsılası arasında bir münasebet kurmaya im-
442 869 kin olmamakla beraber 1952 yılında bu gelirin 
242 117 gösterdiği büyük artış nazara alınmak suretiy-

le 1953 yılında 900 bin lira gelir Bağlıyacağı 
684 986 tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
900 000 

Damga Basımevi 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3'1952—30/9.1952 
1.10f 1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Eksiliş — 

Netice 

70 211 
73 227 

143 438 
5 740 

137 698 

D) 

E) 

Düşünceler : 

' 

Hükümetin teklifi : 
150 000 

BMGgnevleri 

C) Tahmine esas hesaplar . 
1.3.1952—30.9,1952 
1.10.' 1951—28. 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

4-

81 028 
71 943 

152 971 
9 093 

162 064 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
180 000 
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Resmî 

A) Mukayese tablosu H) Devrelik tahsilat farkları 

Yüı 

1949 
1950 
1991 
1952 

Tahmin 

59 000 
20 000 
15 000 
50 000 

Tahsilat 

27 008 
25 272 
81 341 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 109,85 
— 6,42 
+ 221,86 

1.3 .1952-^30. 9 .1952 7 ayUk 
1.3.1951—30. 9 .1951 » 

Fark + 
% nispeti (+• 244,79) 

84 038 
24 373 

59 665 

Sulama tdareleri 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

200 000 
300 000 
450 000 

1 000 000 

Tahsilat 

391*075 
443 253 
744 672 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
+ 
+ 

46,21 
13,34 
67,99 

1.3.1952—30. 9 .1952 7 aylık 
1.-3.1951-^30.9.1951 » 

Park 4-
% nispeti ( + 1,96) 

255 298 
250 382 

4 916 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

500 000 
1 500 000 
1 000 000 
1 250 000 

Tahsilat 

439 451 
1 131 490 
1 176 624 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

— 27,35 
+ 159,24 
+ 3,98 

H) Devrelik tahsilat farkları : 
. 1 . 3 . 1952—30 . 9 .1952 7 aylık 
1 . 3 . 1951—30 . 9 .1951 » 

Fark + 
% nispeti ( + 12,81) 

Diğer 

679 568 
602 369 

77 199 
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Oktular 

C) Tahmine esas hesaplar D) Düşünceler t 
1.3.1952—30 
1.10.1951—28 

Toplam 
Artış 

.9.1962 
. 2.1952 

Netice 

+ 

84 038 
56 968 

141 006 
139 451 

280 457 

E) 

' 

Hühntmtm UkUfi : 
300 000 

Gelirleri 

C) Tahmiline esas hesaplar 
1.3.1952—30.9.1952 
1.10.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

255 298 
494 245 

749 543 
9 687 

75Ö 230 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hüküm+tm tekUfi : 
760 000 

Kurumlar 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—30.9.1952 
1 .10.1951—28 . 2 .1952 

Toplanı 
Artış 

Netice 

679 568 
574 255 

1 253 823 
73 562 

1 327 385 

ü) Düşünceler : 
Bu gelirin 1953 yılında da, 1952 de olduğu veç
hile % 12 civarında bir artış kaydetmek sure
tiyle 1,5 milyon lira gelir sağhyacağı tahmin 
olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
1 500 000 
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Ttkel 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

76 515 997 
83 358 096 
87 182 235 

111 000 000 

Tahsilat 

69 324 425 
82 169 568 
91 843 674 

. - . ' ' . ! • 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 
+ 
+ 

2,91 
18,67 
11,63 

B) Devrelik tahsilat farkları ••: 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Fark .+ 
% nispeti (+ 21,02) 

70 4$2s841 
58 2S3>272 

12^239 569 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablom, 

Tahmin 

120 000 
200 000 
220 000 
300 000 

; 

Tahsilat 

173 338 
213 411 
424 967 

'm 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

— 
+ 
+ 

6,20 
23,11 
99,13 

B) 
1 .3 . 
1 .3 . 

Faik 

Devrelik tahsildir farkları : 
1952—50.9.1952 
1951—30 . 9 .1951 

ı% nîsbeti (-f 53,89) 

7 aylık 
» 

+ 

Oyu 

267 840 
167 540 

U9&300 

RAdyo 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

2 200 000 
2 750 000 
3 050 000 
5 500 000 

Tahsilat 

2 524 993 
3 121 185 
4 158 1296 

Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10 .1952 8 ayhk 
değişme nispeti 1.3.1951—31.10.1951 » 

+ 19,60 Park 4-
+ 23,61 % Nispeti ( + 36,96) 
+ 33,22 

4 987 246 
3 641 340 

1 845 906 
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Konfeti 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1. 3.1952—31,10.1952 70 462 841 
1-.İ1.1951—28 . 2 .1952 33 620402 

Toplam 104 083 243 

D) Düşünceler i 
Tikti 'Öiııel Müdürlüğü katma bütçesinde de 
açıklandığı şekilde, Teikel safi hasılatı olarak 
bütçeye intikal edetoek olan miktar 120 585 650 
timdir. 
1951 yılı fazla hasılatından Tekel hasılatına 
taallûk eden 23 838 458 liramn ÜÂvasiyle 1353 
yılı Tekel safi hasılatı 144 450 >900 lira olarak 
tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
144 460 OOt 

kâğıdı 

(!) Tahmine 4$a$ hesaplar : 
1,3.1952—30,9.1952 
1.10.1951—28.2.1952 

îtoplam 
Artış 

Nttite 

+ 

257 840 
257 427 

515 267 
188 727 

653 994 

T» 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
700 000 

tetiri 

O) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—31,10.1952 
1.11.1951-38 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

D) Düşünceler : 
4 987 246 1950 - 1952 yılları o*t*&ma artış nispeti 

516 956 ( + -.3106) 
• ;«Bu nispete göre, 1853 yılı için muhtemel aırtjş 

5 504 202 (2 104 971) 
191 066 1952 de tahsili umulan 

1963 de muhtemel artış 
5 695 268 

5 695 268 
2 104 971 

7 800 239 

E) Hükümetin teklifi : 
7 500 060 
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Milli Piyango 

- • t ) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tabir 

Tahmin 

9 000 000 
11 400 000 
21 000 000 
23 000 000 

su : 

Tahsilat 

9 233 445 
11 458 859 
10 737 943 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

~f-
+ 
— 

8,81 
24,10 

0,62 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1 . 3 .1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

11 418 333 
9 737 943 

Mükerrer Sigorta 

,1) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahsilatın yıllık 
H) Devrelik tahsilat farkları : 
. 3 .1952—30 . 9 .1952 7 avlık 

değişme nispeti 1 . 3 . 1951—30 . 9 . 1951 
541 462 
528 664 

500 000 
540 000 
600 000 
680 000 

543 037 •(-• 
588 579 -\-
628 664 + 

5,69 
8,38 
6,81 

Fark 
% nispeti 

12 798 
2,42) 

A) Mukayese tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat 

1949 
1950 
1951 
1952 

2 450 000 
1 500 000 
2 200 000 
6 000 000 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

1 277 319 — 
2 138 066 + 
3 910 72!) f 

47,45 
67,38 
82,90 

Sözleşmesi gereğince 

B) 
1.3 
.1.3 

Devrelik tahsilat farkları : 
1952—31 .10.1952 8 aylık 
1951—31 .10.1951 » 3 910 729 
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Geliri 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

D) Düşünceler : 
Millî Piyango İdaresinden alınan bilançoya 

1 000 000 istinaden 1953 yılında bu gelinden 11 milyon 
lira sağlanacağı .tahmin edilmiştir. 
Mezkûr idarenin 1952 yılının geliri olan 10 
milyon liranın 1952 yılında tahsili mümkün ol
madığından bu gelirin de önümüzdelki yılda 
tahsili gerekmektedir. Bu itibarla bu madde
den 1953 yılında 21 milyon lira hâsıla sağlana
cağı tahmin olunmuştur. 

E) Hükümetin teküfi : 
21 000 000 

Şirketlerinden alınan 

Cl) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—30 . 9 .1952 
1.0.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

541 462 
100 000 

641 462 
2 420 

643 882 

D) Düşünceler : 
1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 
( + 5,87 ) 
Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 
( 37 795 ) 
1952 de tahsili umulan 643 882 
1953 te muhtemel artış 37 795 

681 677 

E) Hükümetin teklifi : 
680 000 

Musul Petrollerinden alınan 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

D) Düşünceler : 
Gerek Irak,ta hissemizin taallûk ettiği mınta-
kalardaki petrol istihsalâtının gösterdiği bü
yük inkişaf ve gerek anlaşmalar gereğince ai
datın yükselmesi dolayısiyle bu gelirden 1953 
yılında 35 milyon Hra hâsıla sağlanacağı tah
min olunmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
35 000 000 
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Kambiyo murakabe» mukabilinde 

A) Mukayese tablosu : B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 125 000 

Ydı Tahmin Tahsilat değişme nispeti L 3 .1951—31.10.1951 » 125 000 

1949 
1950 
1951 
1952 

A) 

Yılı 

1949 
1950' 
1951 
1952 

125 000 
125 OOO 
125 000 
125 000 

Mukayese tablosu 

Tahmin 

50 000 
50 000 
50 000 
80 000 

125 000 
125 000 
125 000 

; . 

Tahsilat 

88 535 
61 216 
69 710 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 63,13 
— 30,85 
4- 13,87 

Park 0 

Teftiş mukabili 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 
1.3.1951—30 . 9 .1951 » 

Fark 4-
% nispeti (4- 30,05) 

62 071 
47 725 

14 346 

Peşin para ile satılan 

A) Muka/yese tablosu : B) Devrelik tahsilat farkları : 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

3 000 00Ö 
2 800 000 
3 040 000 

13 000 000 

Tahsilat 

2 543 150 
2 558 016 
3 394 492 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

850 000 
750 000 
630 000 
650 000 

Tahsilat 

755 899 
600 508 
709 649 

Tahsil 
değişi 

— 

+ 
4-

âtm yıllık 
tne nispeti 

20,94 
0,58 

32,70 

Tahsilâtm yıllık 
değişme nispeti 

— 
4-

23,84 
20,55 
18,17 

1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Fark 4-
% nispeti ( 4 73,25) 

4 136 256 
2 387 323 

1 748 933 

Taksitle satılan 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951-51.10.1951 » 

Fark — 
% nispeti (— 2,97) 

398 579 
410 781 

12 202 
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O. M. Bankasından almam 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 

125 000 
0 

125 000 

D) Düşünceler : 
Cumhuriyef Merkez Bankasından her sene mak-
tuan alınmakta olan 125 bin lira 1953 yılı büt
çesine de aynen konulmuştur. 

E) Hükümetin teklifi : 
125 000 

Şirketlerden alınan 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—30 . 9 .1952 
1.10.1951—.28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

62 071 
21 985 

84 056 
6 606 

90 662 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
100 000 

Gayrimenkul satış bedeli 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—31.10. 1952 
1 .11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış + 

4 136 256 
1 007 169 

5 143 425 
737 751 

D) Düşünceler : 
Bu maddeden 1953 yılında, normal olarak yapı
lacak satışlarla 5800 sayılı Kanun mucibince 
yapılacak satışların yekûnu olarak 5 milyon lira 
gelir sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

Netice 5 881 176 E) Hükümetin teklifi : 
5 000 000 

gayrimenkul satış bedeli 

C) Tah 
1.3.1952-
1.11.1951-

Toplam 
Eksiliş 

Netice 

mine esas hesaplar : 
-31.10.1952 
-28.2.1952 

398 579 
298 868 

697 447 
8 876 

688 571 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
650 000 
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Borçlanma taksit 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu 

Tahmin 

700 000 
800 000 
500 000 
900 000 

: 

Tahsilat 

800 978 
575 257 
906 118 

Tafsilâtın yıllık 
değişme nispeti 

+ 7,35 
— 28,18 
+ 57,51 

B) Devrelik tahsilat 
1.3.1952—31.10.1952 
1.3.1951—31.10.1951 

Faılk 
% nispeti ( + 19,53) 

farkları : 
8 aylik 

» 

+ 

560 134 
468 597 

91 537 

Kira 

A) Mukayese tablosu B) Devrelik tahsilat farkları : 
8 aylık 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

1 000 000 
1 200 000 
1 200 000 
1 450 000 

Tahsilat 

1 231 621 
1 209 823 
1 506 546 

Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10.19 
değişr 

+ 
— 
+ 

ne nispeti 1.3.1951—31.10.19 

16,20 Fark 
1,76 % nispeti ( + 35,19) 

24,52 

+ 

1 105 844 
817 959 

287 885 

Ecrimi 

A) Mukayese tablosu 

Yılı Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—31.10 .1952 8 aylık 
değişme nispeti 1.3.1951—31 .10 .1951 

+ 1949 
1950 
1951 
1952 

100 000 
150 000 
260 000 
250 000 

208 884 + 
236 477 + 
244 231 + 

43,16 
13,20 
3,27 

Fark 
% nisbeti ( + 1,66) 

142 465 
140 126 

2 339 
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Bedelleri 

€) Tahmine esas hesaplar : 
1,3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

D) Düşünceler : 

+ 

560 134 
437 521 

997 655 
85 447 

1 083 102 

E) 

V 

Hükümetin teklifi : 
1 100 000 

lar 

C) Tathmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Artış 

Netiee 

D) Düşünceler : 
1 105 844 

688 587 

1 794 431 
+ 242 313 

2 036 744 

siller 

E) Hükümetin teklifi : 
2 000 000 

C) Tahmine esas hesalar 
1.3.1952—31.10 .1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış -r-

142 465 
104 105 

246 570 
1 728 

D) Düşünceler 

Netiee 248 293 

E) Hükümetin teklifi : 
250 000 
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A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 
Ti 

Tahmin Tahsilat 

H) Devrelik tahsilat farklari : 
Tahsilatın yılhk 1.3.1952—31.10 .1952 8 aylık 21 317 
değişme nispeti 1.3.1951—31.10 .1951 > 150 421 

1949 
1950 
1951 
1952 

A) 

Yılı 

210 000 
210 000 
220 000 
60 000 

Mukayese tablosu 

Tahmin 

225 188 
226 603 
247 467 

; 

Tahsilat 

+ 
+ 

0,40 
0,62 
9,20 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

Fark — 129 104 
% nispeti (— 85,82) 

Menkul mallar 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 1 955 566 
1.3.1951—31.10.1951 » 2 246 404 

10 000 000 
6 000 000 
4 870 000 
8 000 000 

2 461 902 
2 185 188 
3 503 684 

— 79,62 
— 11,23 
+ 60,33 

Fark 
% nispeti (— 12,94) 

290 838 

A) Mukay$s§ tablosu : 

Yılı Tahmin Tahsilat 

1949 
1950 
1951 
1952 

Hazin© portföyü ve 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
Tahsilatın yılhk 1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 3 810 422 
değişme nispeti 1 . 3 . 1951—30 . 9 .1951 » 1 571 382 

1949 
1950 
1951 
1952 

A) 

Yılı 

1 350 000 
1 600 000 
2 850 000 
4 100 000 

4 016 891 
3 399 839 
2 970 052 

Mukayese tablosu : 

Tahmin Tahsilat 

+ 141,92 
— 15,36 
— 12,64 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

Fark ' + 
% Nispeti ( + 142,48) 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 
1.3.1951—30 . 9 .1951 » 

2 239 040 

Fa 

434 212 
560 315 

300 000 
500 000 

1 330 000 
850 000 

1 641 985 
2 258 801 
2 059 549 

+ 
+ 

4,14 
37,56 

8,82 

Fark 
% nispeti (- 22,50) 

126 103 
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C) Tahmin* esas hesaplar 
1.3.1952—31.10 .1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Eksiliş 

N « Ü M 

21 317 
97 046 

118 363 
83 284 

35 079 

D) Düşünceler : 
Ardiye ücretinin büyük kısmı Deniseilik Banka
sına devredilmiştir. Halen mevcut ardiye ücreti 
İstanbul ve izmir limanlarının haricinde kalan 
diğer birkaç küçük limana inhisar ettiğinden 
bunlardan 1953 yılında ancak 40 bin lira civarın
da bir gelir elde edilecektir. 

E) Hükümetin teklifi : 
40 000 

satış bedeli 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Eksiliş 

Netice 

1 955 566 
1 257 280 

3 212 846 
162 692 

3 050 154 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
3 000 000 

iştirakleri geliri 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—30 . 9 .1952 
1.10.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

3 810 422 
1 398 670 

5 209 092 
1 992 825 

7 201 917 

D) Düşünceler : 
Bu gelirin takip etmekte olduğu inkişaf seyri 
nazara alınmak suretiyle 1953 yılında sağlıya-
cağı hâsıla 8 milyon lira olarak tahmin edil-
mirtir. 

E) Hükümetin teklifi : 
8 000 000 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—30 . 9 .1952 
1.10.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Eksiliş 

N«tit« 

434 212 
1 499 234 

1 933 446 
337 327 

1 596 119 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
1 500 009 
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A) Mukayese tablosu : 

Tıh Tahmin Tahsilat 

B) Devrelik tahsilat farkları i 
Tahsilatın yıllık 1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 
değişme nispeti 1.3.1951—30 . 9 . 1951 » 

1949 
1950 
1951 
1952 

300 000 
450 000 
450 000 
600 000 

491 052 
434 796 
485 953 

+ 
— 

+ 

20,43 
7,38 

11,76 

Park 
% nispeti ( + 2,21) 

+ 

Kıymetli 

296 342 
289 908 

6 434 

Tavizlerden ve ikrazlardan 

A) Mukayese tablosu : B) Devrelik tahsilat farkları : 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Tahmin 

200 000 
200 000 
50 000 

150 000 

Tahsilat 

26 035 
159 350 
893 777 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

— 98,73 
+ 512,06 
+ 460,88 

1.3.1952—30 . 9 .1952 7 aylık 
1.3.1951—30 . 9 .1951 » 

Park + 
% Nispeti ( + 257,19) 

807 330 
226 022 

581 308 

) A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 

Mukayese tablosu : 

Tahmin Tahsilat 

200 000 115 861 
200 000 113 446 
205 000 46 028 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

— 98,66 
— 2,08 
— 59,42 

B) Devrelik tahsilat j) 
1.3.1952—30 . 9 .1952 
1.3.1951—30 . 9 .1951 

Fark 
% nispeti (* + 274,59 ) 

Sair kaldırılmış 

^arkları : 
7 aylık 167 764 

» 44 786 

+ 122 978 

1952 200 000 
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Kâğıtiar 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—30.9.1952 V. 
1.10.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

>-v 296 342 
196 045 

492 387 
4 332 

496 719 

D) 

E) 

Düşünceler : 
ö-î 

.11 

Hükümetin teMifi : 
500 000 

Geriye alınan 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—30 . 9 .1952 
1.10.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 

807 330 
667 755 

1 475 085 

D) 

m 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
1 500 000 

Vergiler artıkları 

C) Tahn 
1.3 .1952-
1.10.1951-

Toplam 
Artış 

Netice 

üne 
-30 
-28 

esas hesaplar : 
. 9 .1952 
. 2 .1952 

+ 

167 764 
1 242 

169 006 
3 410 

172 416 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
150 000 
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Pan. 

A) 

Yüı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

1 250 000 
3 000 000 

800 000 
1 250 000 

Tahsilat 

1 740 781 
815 488 

1 700 847 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 31,56 
— 53,15 
+ 108,56 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31 .10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Park + 
% nispeti ( 4- 72,14 ) 

1 677 035 
924 172 

702 863 

V«rfi v« 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

5 000 000 
5 000 000 
3 000 000 
2 300 000 

Tahsilat 

6 965 691 
3 359 712 
2 650 302 

Tahsilatın yıllık 
değigme nispeti 

+ 24,41 
— 51,76 
— 21,11 

B) Devre 
1.3.1952— 
1 .3 .1951— 

Park 
% nispeti ( 

31.10.1952 8 aylık 
. 1951 » 

+ 
26,82) 

1 860 323 
1 466 889 

393 484 

A) 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 

Mukayese tablosu : 

Tahmin 

13 000 000 
17 300 000 
15 000 000 
25 000 000 

Tahsilat 

38 188 144 
18 558 160 
14 742 902 

Tahsilatın yıllık 
değişme nispeti 

+ 128,57 
— 51,40 
— 20,55 

B) Devrelik tahsilat farkları : 
1.3.1952—31.10.1952 8 aylık 
1.3.1951—31.10.1951 » 

Park — 
% nispeti (— 44,78) 

MttfffiRİk 

6 İSO 95S 
11 093 003 

4 962 050 
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C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

D) Düşünceler : 
1 677 035 1950 - 1952 yılları ortalama artış nispeti 

726 675 ( + 42,51) 
Bu nispete göre 1953 yılı için muhtemel artış 

2 403 710 ( 1 244 664 ) 
524 223 1952 de tahsili umulan 2 927 933 

1953 te muhtemel artış 1 244 664 
2 927 933 

E) Hükümetin teklifi : 
4 000 000 

4 172 597 

zam cezaları 

C) Tahmine esas hesaplar : 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28 . 2 .1952 

Toplam 
Artış 

Netice 

+ 

1 860 323 
1 183 463 

3 043 786 
317 404 

3 361 190 

D) 

E) 

Düşünceler : 

Hükümetin teklifi : 
4 000 000 

Gelirler 

C) Tahmine esas hesaplar 
1.3.1952—31.10.1952 
1.11.1951—28.2.1952 

Toplam 
Eksiliş 

Netice 

. D) Düşünceler : 
6 130 953 
3 649 899 

9 780 852 
1 632 599 

8 148 253 

E) Hükümetin teklifi : 
10 000 000 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komimsyonu 10 . II . 1953 
Esas N-o. 1/473 

Karar No. 54 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 . XI . 1952 tarihli ve 71/2485 sayılı tezkeresiyle Büyük Millet Meclisine sunu
lup komisyonumuza tfevdi buyurulan 1953 yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve merbutu cetveller 
8 . XII . 1952 tarihinde Maliye Vekilinin ve 9 . XII . 1952 tarihinde Başvekilin bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkındaki izahlarını mütaakıp komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Dünya iktisadi vaziyeti 

1952 yılı Bütçesinin komisyonumuzda müzakeresi gerek Avrupa'da, gerek denizaşırı memle
ketlerde halli imkânı bulunmryan Milletlerarası muhtelif siyasi meselelerin meydana getir
diği harb ekonomisi şartlarının geniş ölçüde hâkim olduğu bir devreye tesadüf etmekte idi. 

1950 yılı ortalarında Kore'de fiilen başlamış olan harb, İkinci Cihan Harbinin sona erdiği ta
rihten itibaren, dünya iktisadi şartlarında, milletlerin büyük gayret ve fedakârlıkları sayfesinde be
liren salâh ümitlerini ortadan kaldırmış bulunuyordu. 

Milletlerarası siyasi emniyet ve istikrarın tesisi maksadiyle sarfolunan gayretlerin müspet ne
tice vermemekte olduğunu gören ve hür dünyanın topyekûn selâmeti için müdafaaya hazır bu
lunmak zaruretini, geçen hâdiselerin seyrinden iyice idrak etmiş olan milletler, bir taraftan ik
tisadi kalkınmalarının tahakkuku yolunda, dış yardımlardan da faydalanarak, faaliyetlerine hız 
verirken diğer taraftan silâhlanma programlarını tatbika da tevessül etmiş bulunuyorlardı. 

Bu vaziyet, bozulan iktisadi, malî ve sosyal nizamlarının yeniden kurulmasını hedef tutan, 
Birleşik Amerika yardım programlarına rağmen, hür milletlerin iktisadi bünyelerinde, 

1. Müdafaa hazırlıklarının, bilhassa sitratejik ve hammaddelerde, husule getirdiği fiyat teref-
füleri, 

2. İstihsal maliyetlerinin artması, 

3. Mamul maddeler istihsal gücünün harb sanavii sahasına teksifi zarureti karsısında istihlâk 
maddeleri talebinin eksilen arz sevivesini aşması yüzünden toptan eşya fiyatlarında 1950 yılı or
talarında başlıyan yükselme seyrinin 1951 yılı sonlarına kadar devam etmesi, 

4. Tediye muvazenelerinde ehemmiyetli açıklar meydana gelmesi, 

Gibi türlü sıkıntılar yaratmış idi ve nihayet yer yer tekevvün eden bu halin tazyikini yakından 
hisseden memleketler, bu yüzden karşılaştıkları enflâsvon tehlikesini önliyebilmek üzere, bünye
lerine uygun, türlü tedbirler almaya mecbur kalmışlardı. 

Batı Devletlerinde o zaman müşahede olunan bu iktisadi temayüllerin 1952 yılında memleke
timizde de tesirlerini hissettirebileceği ihtimal olarak mütalâa edilmişti. 

1953 yılı Bütçesinin komisyonumuzda müzakerelerini tamamladığımız şu sırada AtÜântik Paktı 
camiasına dâhil memleketlerin yukarda kısaca izahına çalıştığımız iktisadi vaziyetlerinde o ta-
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rihten bugüne kadar vâki tahavvüller dikkatle gözden geçirilecek olursa Uzak Şark hâdiselerinin 
son günlerdeki yeni inkişafları gibi beklenmiyen hâdiselerin yapacağı tesirler hariç, 1953 yılı hak
kında umumi mahiyette bâzı tahminlerde bulunmak mümkün olabilir. 

Hususiyetleri nazarı dikkate alınmak üzere, ranların iç meselelerimizin tahakkukunu hedef 
tutan ve tatbikatı bakımından dış iktisadi meşe elerle de sıkı alâkası tabiî bulunan 1953 yılı Büt
çemiz için ehemmiyeti aşikârdır. " ; ~ -- ~ 

Toptan eşya fiyatları :' 
Kore harbi ile başlayan yüksek konjoktürün tesirleri bilhassa 1952 yılının ikinci altı ayından 

itibaren azalmaya başlamış, toptan eşya fiyatları istatistikleri, heman umumiyetle mahsûs VQ 
devamlı tenezzüller kaydetmiştir. 

(1948 100 itibariyle) 
1951 yılı 1952 yılı 

Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya (Bizon) 
Yunanistan 
Holânda 
Portekiz 
İrlanda 
italya 
Norveç 
İspanya 
İsveç 
fovjrvre 
ingiltere 
Amerika 
Türkiye 

Ocak 

244 
121 
126 
171 
135 
119 
150 
144 
109 
122 
102 
147 
ıeı 
143 
103 
146 
109 
98 

Aralık 

258 
123 
123 
177 
152 
123 
154 
141 
117 
128 
100 
149 
165 
149 
105 
151 
109 
106 

Temmuz 

259 
112 
117 
165 
143 
121 
147 
134 
117 
128 
94 
151 
158 
150 
101 
1*9 
107 
104 

Ağustos 

254 
112 
117 
160 
144 
121 
143 
133 
119 
129 
96 
154 
161 
150 
101 
149 
107 
103 

Eylül 

251 
111 

• 116 
160 
144 
121 
0 

133 
120 
128 
96 
153 
163 
149 
101 
148 
107 
102 

Ekim 

252 
112 
115 
159 
143 
122 
0 

133 
116 
0 
97 
157 
165 
146 
101 
147 
107 
101 

Kasım 

243 
111 
114 
160 
140 
121 
0 

132 
0 
0 
97 
156 
167 
146 
101 
149 
106 
103 

Aralık 

0 
0 
0 
0 

140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

156 
0 
0 
0 

148 
106 
0 

Hammadde fiyatları : 

Kore Harb Cephesinin istikrarlı hal almasının yeni bir dünya harbi ihtimalinden doğan endi
şeleri azalttığı nispette umumiyetle mubayaaların da azalması, stratejik stoklar tesisi hareketinin 
eskiye nazaran yavaşlaması, istihsal gayreti, sentetik maddeler istihsalinin inkişafı gibi sebeplerle 
hammadde fiyatlannda, kısmen 1951 yılanın sonlarına doğru başlıyan tenezzüller, halen hararetli 
talepler karşısında bulunan bakır, nikel, alüminyum gibi bâzı maddeler hariç olmak üzere, 1952 
yılı imtidadınca devam etmiş, hattâ bâzılarında bu fiyatlar Kore Harbinden evvelki seviyelerine 
kadar düşmüştür. 
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Kurşun 
Çinko 

» 
Kalay 
Pamuk 

» 
» 

Yün 
» 

Kauçuk 
Kakao 
Kahve 

N. Y. 
N. Y. 
Londra 

» 
N. Y. 
Londra 
Mısır 
N. Y. 
Londra 

» 
N. Y. 
N. Y. 

Hammadde fiyatlarında bu ucuzluğu tevlit eden 
maddelerde görülen darlığın, 1952 yılında yerini mahsus bir bolluğa 
mal arzının artmasını görmek mümkündür. 

1950 vasatisi 

13.3 
14.6 

121 
745 
36.2 
35.8 
91 
74.6 

129 
2/9 
32.2 
50.9 

1951 En 
yüksek fiyat 

19 
20.3 

190 
1 008 

42.0 
45.5 

175 
98.2 

143 
4/0 
35.0 
54.5 

1 9 5 2 
Ocak Kasım 

19 14.2 
203 13.3 
190 110 
968 964 
42.0 35.0 
45.5 32.4 

163 64 
72.2 65.0 

102 101 
3/5 2/0 
33.1 31.7 
55.0 52.6 

vlit eden âmillerin başında yıllardan beri birçok ham 
terketmesi neticesi olarak, 

Filhakika bugün istatistikler dünya hammadde istihsalinde umumi bir artış göstermektedir. 

(Milyon ton) 
Ocak-Mart Nisan'Haziran Temmuz-EylûT 

Maden kömürü 

Ham petrol 

Çimento 

Kont 

Font 
(Amerika hariç) 

Bakır 

Çinko 

Kurşun 

Alüminyum 

Çelik 

Çelik 
(Amerika hariç) 

5 1951 
£1952 
51951 
£1952 
Ç1951 
£1952 
Ç1951 
£1952 
51951 
£1952 
51951 
£1952 
51951 
£1952 
51951 
£1952 
(1951 
£1952 
51951 
£1952 
51951 
£1952 

343.0 
356.6 
131.7 
140.9 
28.7 
30.2 
29.8 
32.9 
14.1 
16.2 

578 
585 
490 
519 
389 
393 
364 
416 

43.1 
47.0 
19.8 
22.3 

337.1 
318.2 
139.1 
139.5 
35.2 
36.8 
31.6 
27.1 
15.0 
16.3 

617 
604 
501 
525 
385 
386 
404 
457 

45.1 
38.3 
20.9 
22.2 

327.3 
317.1 
138.7 
145.1 
36.5 
38.7 
31.8 
28.4 
15.2 
16.6 

574 
577 
474 
506 
353 
396 
428 
467 

44.0£ [*] 
39.65 
20.4 
22.2 

[*] Amerika istihsalindeki azakş g^çen Temmuz aymda çelik fabrikalavmdâkt tatili 
ten ileri gelmiştir. 
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Ziraat ve hayvan mahsûlleri : 

1952 dünya hububat rekoltesi de bereketli olmuştur. 

Bir taraftan istihsaldeki artış, diğer taraftan ihracatın azalması sebebiyle, zirai mahsullerin 
fiyatları Amerika'da Aralık 1952 ayında bir evvelki aya nazaran % 3 ve 1951 yılının Aralık ayı
na nazaran % 12 tenezzül kaydetmiş ise de, bilhassa hububat fiyatları Kore Harbine takad
düm eden fiyatlara nazaran zirai maddelere tatbik edilen ve bu defa Cumhurbaşkanı Eisenho-
wer tarafından 1954 senesi sonundan evvel değişmiyeceği ifade olunan destekleme fiyat po
litikası neticesi olarak % 13 civarında bir yüksekliği el'an muhafaza etmektedir. 

1952 yılı buğday istihsali Batı Avrupa memleketlerinde de artmış bulunuyor. Bu memle
ketlerde bu sayede ithalâtın beşte biri, döviz olarak 250 000 000 dolar tasarruf temin edilmiştir. 

Yün fiyatları Kore Harbinden evvelki seviyeye inmiştir. (Pamuk) a gelince Ocak 1953 ayının 
ilk haftasında, şimdiye kadar kaydedilen en düşük fiyat seviyesi arzetmek suretiyle, Kore Harbi
nin başladığı 25 Haziran 1950 tarihindeki seviyeye kadar inmiş bulunmaktadır. 1952 pamuk rekol
tesinin fazlalığı, müstehlik memleketlerin mubayaa için kâfi dolara sahip bulunmamaları bu te
nezzülün sebepleri arasında mütalâa edilmektedir. 

Başlıca ham maddelerin bugünkü iktisadi şartlar içinde artık en aşağı fiyat seviyelerine inmiş 
sayılabileceklerine, fiyatların bu tenezzülü karşısında tüccar ve müstehliklerce yeniden stok yap
mak temayülleri başlamış olmasına binaen, kurşım, kavuçuk ve yünde yeniden görülen hafif yük
selişler istisna edilecek olursa, umumiyetle fiyatların daha fazla düşmiyerek hakikaten arzu edi
len, devamlı bir istikrara kavuşacakları tahmin edilmektedir. 

Bu durum neticesi olarak şimdiye kadar Milletlerarası müdahale ve tanzim satışlarına tâbi 
tutulan bâzı hammaddeler, Vaşmgton'daki Milletlerarası organizasyonun idare ve murakabesi 
devam eden bakır ve nikel müstesna, serbest piyasa şartlarına terkedilmiş bulunuyor. 

Yine son zamanlarda muhtelif Batı memleketleri mümessilleri kauçuk, yün, pamuk, buğday 
için uzun stabilizasyon temini maksadiyle kolektif mesai sarfetmişler, neticede şimdilik yalnız 
kalay piyasası için uzun vadeli mukaveleler akdi suretiyle çok oynak olan bu madde piyasasının 
istikrarını temine muvaffak olmuşlardır. 

• 
Nevyork'ta kouçuk, Londra'da kurşun üzerine, vadeli teslim şartlı muameleler başlamıştır. 2 Ocak 

1953 tarihinde Londra piyasasında serbest satışlara mevzu olmaya başlamış, 13 seneden beri İn
giltere Hükümetinin monopolüne tâbi olan bu madde de bu suretle serbestiye kavuşmuştur. 

Yine Londra'da uzun vadeli bir yün piyasasının açılması düşünülmektedir. 

Muhtelif piyasaların fiyatların makul seviyeleri bulunmasına amil olan vadeli satışlar üzerine 
harekete geçmiş olması, aynı zamanda fiyatlarda istikrar ümit ve tahminlerinin de birer işareti 
olmak İtibariyle ticari ve iktisadi gelişmenin ferahlatıcı unsurları olarak ileri sürülmektedir. 

Dünya sınai ist ihsal du rumu : 
Üçüncü üç aylık devrelerde mevsimin kendiline has olan hususiyetler sebebiyle, sınai istihsal 

endeksleri umumiyetle tenezzüller kaydederse de 1952 yılının üçüncü üç aylık devresi esnasında 
dünya maden ve diğer sınai mamulleri istihsal rakamları 1948 yılma nazaran % 33 ve harbden 
evvelki en yüksek istihsal yılı olan 1937 yılı istihsal rakamlarına nazaran da % 75 fazlalıkla 
bundan evvelki üç aylık devrenin istihsal rakamVuı seviyesini muhafaza etmiştir. 

Hattâ mevsim icabı husule gelen bâzı tahavvüllerin tesirleri nazarı dikkate alınacak olursa bu 
devre umumi istihsalin ikinci üç aylık devreye nazaran hakiki bir yükseliş kaydetmek suretiyle de 
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1951 yılının son üç aylık devresi içinde harbden sonra temin olunmuş en yüksek seviyeye vasıl 
plduğu görülür. 

1952 yılının üçüncü üç aylık devresinde alınan bâzı tedbirler, birinci üç aylık devrede, istihsal 
rakamları çok düşmüş olan tekstil sanayii ile diğer bâzı istihlâk maddeleri sanayii istihsalâtında 
dünya maden sanayii istihsalâtında görülen artışlarla muvazi olarak, umumi bir artış temin etmiş
tir. 

Son ayların sınai mamulleri istihsal endeksleri, sanayici memleketlerin ekserisinde istihsalin 
üçüncü üç aylık devre imtidadınca mütezayit bir seyir takibine başlamış olduğunu gösterir mahi
yettedir. 

Nitekim alâkalılar bu artışın senenin son, üç aylık devresinde de devam ederek harbden sonra 
en yüksek bir seviyeye vâsıl olacağı kanaatine sahip bulunmaktadırlar. 

Amerika Birleşik Devletlerinde üçüncü üç aylık smaf istihsal endeksleri 1951 yılının aynı devre
sine nazaran % 2 azalma göstermiş ise de son tetkik edilmiş olan Eylül ayı istihsalatının geçen 
yılın aynı ayma nazaran % 4 fazla bulunması bu fazlalık seyrinin 1952 yılının sonuna kadar de
vam edeceği ihtimalini kuvvetlendirmiştir. 

Avrupa sınai istihsalinde 1952 yılı iptidasında başlıyan tenezzül Eylül ayında durmuştur. Fil
hakika Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Avrupa iktisadi Komisyonunun 1952 yılının birinci altı 
aylık devresine ait raporu, o zamanın hâdiselerine bakarak, Avrupa'da iktisadi faaliyetlerin 
bâzı sektörlerde yer yer tenezzüle uğramasına reğmen (stagnation) geçirmekte olduğu netice
sine varmıştır. Filhakika mensucat sanayiinde gerileme bilhassa İngiltere'de 1951 yılına nazaran 
% 21 nispetinde husule gelen bir tenezzül ile daha ziyade kendisini hissettirmiştir. Bakır, kâğıt 
ve kimya endüstrisinde de buhran hâsıl olmuştur. 

Buna mukabil mekanik endüstri bilhassa Almanya ve Avusturya'da iyi vaziyeti muhafaza etmiş 
demir ve çelik sanayii de iyi durumda kalmıştır. Maden kömürü istihsalinde de inkişaf kaydedil
miştir. 

Ancak Eylül ayı neticeleriyle Ekim ayına ait olarak alınan son malûmat Avrupa umumi sınai 
istihsalinin 1952 yılının sonuncu üç aylık devresinde bilhassa Almanya, Holânda ve Fransa'da baş-
lıyan artışın, yıl sonuna kadar aynı seyri takibedeceği kanaatini kuvvetlendirmektedir. 

İşsizlik : 
Avrupa memleketlerindeki işsizlik durumu, aşağıya alınan istatistiklerden de anlaşılacağı üzc 

re, halen, İngiltere ve Fransa hariç, bu memleketler için bir mesele teşkil edecek durum arzet-
memektedir. 
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(ÖOO) ilâvesiyle 

1951 yılı 
A N , . , 

Son ay Temmuz Ağustos 

Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Garbi Almanya 
İrlanda 
İtalya 
Norveç 
İspanya 
isveç 
İsviçre 
İngiltere 

Hayat pahalılığı : 

151.0 
185.3 
1S7.3 

s.d 
116.4 

1654 
33.3 

1B71 
15.0 

116.9 
87.1 
7.5 

342.7 

Hayat pahalılığı endeksleri 1952 
termiştir. 

1952 yıh 

Eylül 

___ 
— 
i _ 

1.1 
118.6 

1051 
32.6 

Ekim 

127.4 
146.6 
60.2 
4.1 

142.9 
1028 

34.3 
1809 

6.9 

17.3 
1Ö7.4 

3.2 
439.8 

Kasım 

38.9 

6.3 
410.3 

yılmda dabit kalmıştır denebilecek kadar az tahavvüUer gös-

1948 (100) itibariyle 
Mevcut son ay istatistikleri 

1951 Ocak ,-—————^ • - - -
vasatisi 1952 Ağustos Eylül Ekim Kasım 

Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Mısır 
Finlandiya 
Fransa (Paris) 
Yunanistan 
İtalya 
Holânda 
Norveç 
Portekiz 
İspanya 
İsviçre 
İngiltere 
Amerika 

179 
105 
118 
119 
114 
148 
180 
139 
110 
120 
122 
100 
128 
102 
116 
108 

203 
108 
123 
122 
118 
155 
146 
146 
111 
120 
129 
101 
127 
105 
122 
110 

— 
— 

120 
124 
106 
155 
144 
145 

120 
136 
102 
125 
— 
— 

204 
106 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 

__ 
— 
— 

' — 
105 
128 
111 

116 — — 

Yukanki maruzatımızdan da anlaşılacağı üzere gerek Avrupa'da gerek Birleşik Amerika'da 
halen geniş bir iktisadi faaliyetin bariz emarelerini görmek mümkündür. 

Dünya ekonomisinin nâzımı mevkiinde olan Birleşik Amerika 1952 yıh sonunda şimdiye ka
dar vâsıl olmadığı, umumi bir faaliyet ve refah seviyesine ulaşmış bulunuyor. 
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Amerikalı ekonomistlerin mütalâalarına göre, 1952 deki bu büyük iktisadi faaliyet 1953 yı

lı için müsait tahminlere yer vermektedir. Bu nikbin tahminler siyasi olduğu kadar iktisadi 
mülahazalara da dayanmakta, iş âleminin yeni iktidara güveni büyük bir itimat havası yarat
maktadır. Endüstri ve iş âlemi Kore Harbinin bir neticeye vardırılamaması yüzünden askerî 
siparişlerle birlikte iktisadi faaliyetin 1953 te de aynı tempo dâhilinde devam edeceği kanaa-
tindedirler. 

Birçok malların istihsal rakamları harbten sonra ilk defa olarak talep seviyesine vâsıl ol
masından Amerika'da olduğu gibi diğer birçok memleketlerde de piyasa alıcıların değil satıcı
ların rekabet sahası halini tekrar iktisap etmeye başlamıştır. 

Başta ingiltere olmak üzere Avrupa memleketlerinde enflâsyonu önlemek maksadiyle alı
nan türlü tedbirler müstehlik mubayaalarını ayarlamış, enflâsyonist mahiyet arzeden ticari 
gelişmeleri durdurmuştur. 

Halen İngiltere, Holânda ve diğer bâzı memleketlerde iktisadi ve malî mütehassısların iş 
hayatını zarara sokacak deflasyoncu temayülleri önlemek hususunda, gayretler sarf ettikleri haber 
alınmaktadır. 

B a t ı Avrupa memleket ler in in dolar açıklar ı ve Amer ikan yard ımı : 
Ticari mübadelelerindeki muvazenesizlikten doğan dolar açıkları, giriştikleri büyük müdafaa 

gayretleri yanında iktisadi kalkınmalarını da temin hususunda türlü müşkülâta rağmen büyük 
gayretler sarfeden Atlantik Faktı camiasına dâhil memleketleri devamlı meşgul eden meselele
rin başındaki mevkiini ve bu memleketler için her halde halli icabeden hayati bir mesele olarak 
ehemmiyetini halen muhafaza etmektedir. 

Tediye muvazenelerindeki devamlı açıklar, bilhassa dolar sahasına karşı hâsıl olan borçlu du
rum dolayısiyle , dolar ihtiyatı olmıyan veya zayıf bulunan memleketlerde beliren ithalâtın tah
didi, istikametindeki temayüller umumi mübadele harekttlerini daraltma istidadını göstermektedir. 
Bu kabîl tedbirlerin istihsal üzerinde yapacağı menfi tesir bakımından Avrupa ekonomisinin ge
lişmesine esaslı mâni teşkil etmesinden bijıakkin endişe duyulmaktadır. 

Atlantik Paktına dâhil milletlerce, aralarındaki gaye birliğinin, malî ve iktisadi meselelerde da
ha sıkı bir iş birliğini, dış ticarette muvazeneyi temin edecek müşterek hareketi dünden daha ziya
de zaruri kıldığı hususunda umumi bir kanaate varıldığı görülüyor. Girişilen büyük askerî gay
retlerin iktisadi inikasları göz önünde tutularak 1953 yılı baharında toplanacak Konseyde bû 
maksatla müşterek tedbirler alınması ileri sürülmekte, hür milletlerin istihsal kaynaklarının Mil
letlerarası iş birliği zihniyeti içinde geliştirilmesi, arzu olunan hedefe ulaşmasının mühim bir va
sıtası olmakla beraber, müessir bir Amerika yardımı da alınacak tedbirlerin başında mütalâa edil
mektedir. 

Hür dünya milletlerine teveccüh eden büyük tehlike karşısında Müttefikimiz Amerika Birle
şik Devletleri Hükümetinin, bizim de dâhil bulunduğumuz Batı Dünyasına yıllardan beri yap
tığı maddi fedakârlığın, dünyayı ve büyük bir tehlike ve perişanlıktan kurtarmış olduğu, Batı 
Avrupa'nın bozulan iktisadi, malî ve sosyal nizamının yeniden kurulmasına büyük hizmet eden 
Marşal yardım programından sonra, 

1. Askerî kuvvetlerin yeni esaslara göre tensikinı, 

2. Memleketlerin iktisadi istihsal kapasitelerinin kendi emniyetlerinin icabettirdiği ihtiyaç
lara cevap verebilecek hale gelmesini, 

3. Kolektif emniyeti muhafaza için Birleşik: Amerika ile birlikte hür dünya milletlerinin 
müdafaa kuvvetlerinin takviyesini istihdaf eden ve askerî olmakla beraber iktisadi yardım ka-
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rakterini de taşıyan (KarşıhkU Güvenlik Kanonu) na göre yapılmakta olan yardımların da hür 
milletlerin iktisadi ve askerî potansiyellerinin takviyesinde büyük tesirleri olduğu aşikârdır. 

Dünyanın el'an mâruz bulunduğu siyasi hava karşısında bu yardımın 1953 yılı için, Cumhur
başkanı tarafından kongreye tevdi olunan bütçe ile, Avrupa'dan maada, Asya, Pasifik ve Orta Asya'
nın komünist olmıyan memleketleri dâhil edilmek suretiyle (7 ©00 000 000) dolar olarak teklif edil
miş olmasının hür dünya milletlerince büyük bir anlayışla karşılanacağı umulmaktadır* 

Başkan Eisenhower'in son defa kongreye sunduğu yıllık mesajında müttefiklerden daha 
büyk pazar ve daha müstakar pazarlar tesis etmek için yayret sarf etmelerini istedikten sonra yapı
lacak yardımın, 

1. Dünya ticaretinin inkişafını güçleştiren usule ait mânileri bertaraf etmek üzere Amerikan 
gümrük nizamnamelerinin yeniden gözden geçirilmesi, 

Yabancı memleketlere Amerikan sermayesi plase edilmesinin Hüküırjetçe mümkün olduğu ka
dar teşvik olunması; 

3. Ehemmiyetli hammaddelerden daha çok ithalât yapılması; 

4. Müşterek müdafaa için lüzumlu bâzı» sınai mamullerin istihsali için Atlantik ötesinde mev
cut kolaylıklardan istifade edilmesi; 

Gibi hususları da ihtiva edeceğini ifade etmiş olmasının iktidar değişikliğinden sonra Birleşik 
Amerika'nın yardım mevzuundaki yeni temayüllerine intizarda bulunan Batı Avrupa memleketle
rinde ferahlık uyandıracağı tahmin edilmekte bulunmuştur. 

İktisadi ve malî bünyemiz 

Kalkınma faaliyetleri : 
iktisadi hayatımızın her safhasında günden güne hızını artıran ve memleketimizin yakın istik

balinde büyük inkişaf temin edeceği muhakkak olan umumi bir kalkınma faaliyeti görülmektedir. 

Türlü servet membalarımızın memleket istifadesine süratle arzı ve bu yolda elde edilecek mun
zam malî ve iktisadi imkânların muhtelif yeni envestisman programlarına tahsisi suretiyle bu 
yoldaki faaliyete gittikçe artan bir seyir içinde yeni ve kuvvetli zeminler hazırlamak maliyemizin, 
Devlet gelirlerinin âmme hizmetlerine tevziinde ön plânda tuttuğu hususlardır. 

Zirai istihsal : 
Zirai istihsalin bütün şubelerinde son üç yıl içinde müşahede olunan süratli artışın, Hükü

metçe; 

a) Zirai kredilerin artırılması; 

b) Ziraat usullerimizde bir taraftan teknik İslâhatın tatbikine, diğer taraftan makineleştir
meye doğru bir istikamet verilmesine çalışılması; 

c) Zirai mahsullerimiz için uygun ve müstekar bir fiat politikasının esas tutulması; 

gibi alınan tedbirlerin neticesi olduğuna şüphe yoktur. 

Filhakika, Hükümet gerekçesinde de bertafsil izah olunduğu veçhile zirai kredi yekûnu 1950 
yılında (324) milyon civarında iken halen (1 000 000 000) lirayı aşmıg bulunuyor. 
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Ziraat sektörünün bundan sonra çalışanları doyuracak bir iş ve meşguliyet sahası olmaya 

başladığını gören vatandaşlarda hâsıl olan rağbet dolayısiyle ekim sahalarının süratle genişle
mekte olmasının da bu neticeyi istihsalde büyük hissesi mevcuttur. 

'Aşağıdaki istatistikler bu inkişafın son üç yıllık seyrini göstermektedir. 

Bir sene evveline 
Ekiliş nazaran artış İstihsal 

(Hektar) nispeti (Ton) 

f 1950 5 244 182 — 7 763 832 — 
Htrtmbat \ 1951 8 804 700 6.8 10 679 000 37.5 

[ 1952 9 910 500 12.6 12 291 000 15.1 
f 1950 692 948 — 641 490 — 

Bakliyat ve hayvan yemi <| 1951 679 100 2.0 679 000 6.8 
[ 1952. 680 737 , 0.2 765 120 12.7 
\ 1950 719 688 — 2 017 646 — 

Sınai nebatlar \ 1951 912 700 26.8 2 779 839 37.8 
[ 1952 969 730 6.2 2 785 800 0.2 

Bilhassa pamuk istihsalinin 1950 yılında 118 000 tandan 1952 yılmda 170 000 tona yükselmiş 
olmasını günden ıgüne inkişaf eden memleket içi tekstil sanayii ihtiyacının karşılanması kadar 
ihraç maddelerimiz arasında dünyaca her zaman aranan hüviyetiyle yer alması bakımından, ehem
miyetle kaydetmek isteriz. 

Bir 'taraftan teknik ziraat usullerinin memleket ölçüsünde taammümüne büyük gayretler sarfe-
dilmesi, diğer taraftan çiftçiye tohumluk tevzii programının eldeki imkânlar nispetinde ve git
tikçe artan ölçüde tatbikma başlanmış olmasının müspet neticesi olarak istihsal randımanlarında da 
ehemmiyetli artışlar müşahede olunmaktadır. 

Sınai faal iyet : 
Sınai hareketleri umumi olarak diğer is ve faaliyet sahalarındaki süratli kalkınma ile ahenk

li bir istikamet üzerindedir. Memleket ihtiyaçlarını kısmen olsun karşılamaya masruf gayretler son 
iki sene içinde memnuniyet verici şekilde artmış bulunuyor. 

Hususi teşebbüs, sanayi mevzuundaki görüşümüze muvazi bir alâkaya mazhar olarak, Devletçi 
politikanın ihdas ettiği itimatsızlıktan yavaş yavaş ayrılmak, faaliyetlerini her sahada teşvik ka
rarında olan programlara bağlanmak gayreti içinde görülmektedir. 

1953 yılında faaliyete geçeceği anlaşılan yıllık 125 - 130 bin ton imal kapasitesindeki İzmir Çi
mento Fabrikası ile, yine bu yıl çalışmaya başlıya cak 27 000 ton imal kapasitesindeki Adapazarı ve 
müteakiben peyderpey işletmeye açılacak (27) şer bin tonluk Amasya ve Konya-(12) bin tonluk 
Kütahya Şeker fabrikalarını, memleketimizin müstacel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere hususi-
teşebbüs tarafından son üç yıl içinde tesisine başlanmış sınai müesseselerin bellibaşlılan olarak 
işaret etmek mümkündür. 

Devlet sektörüne dahil sınai tesislerimizde de, yer yer istihsali artırmayı hedef tutan, islâh ve 
tevsi ameliyelerinin yapılmakta olduğu malûmdur.. 

Yeni kurulan Et ve Balık Kurumunun, teknik tesisler kurmak, müstahsıllara kredi, malzeme ve 
vesait temin eylemek maksadiyle sarf edeceği gayret ve faaliyetten, ciddî alâka ve ihtimama muh
taç bulunan, et sanayii ile balıkçılığımız hesabına büyük fedalar ümit edileb*14** 

Bir sene evvelkine 
nazaran artış 

nispeti 
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Müesseseye Millî Korunma fonundan ta'hsis olunan sermayesi dışında, 1953 yılı Bütçesiyle de 

ayrıca (6) milyon lira civarında tahsisat ayrılmış olmasını bu bakımdan memnunlukla karşılamak 
yerinde olur. 

Ancak memleket ölçüsündelri ehemmiyetini izaha lüzum görmediğimiz bu kurumu, fevkalâde hal
lerin cari olduğu devrelerdeki ticari ve iktisadi faaliyeti tanzim eden Millî Korunma Kanununa 
göre teşkil edilmiş muvakkat vaziyetinden biran evvel urtararak, kendisine, hususi bir kanunla 
faaliyet şekli ve sahası iyice tesbit edilmiş devamlı bir hüviyet verilmesini temenniye şayan bul
maktayız. 

Hususi sanayiin kurulmasına, mevcutların tevsi ve ıslahına, yabancı ve yerli hususi sermayenin, 
memleketimiz sanayi tesislerine iştirak ettirilmesine yardım maksadiyle kurulmuş olan (Sınai Kal
kınma Bankası) nm, 

1. 62 Firmaya Banka kaynaklarından 43 860 716 25 
2. 7 » Özel hesaptan 17 255 000 00 
3. 76 » Marşal Plânı özel teşebbüs 

fonundan 19 660 100 00 

olmak üzere şimdiyt kadar muhtelif sanayi teşebbüsleri için tasvip ve tahsis etmiş olduğu 
(80 775 816,25) lira kredinin, bu sahadaki müspet tesirlerine işaret etmek ve ayrıca hususi teşeb
büsün de bu sahaya tahsis ettiği bu miktarı aşan sermayeyi bu mevzuda birlikte mütalâa etmek 
yerinde olur. 

5821 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 7 . VIII . 1951 tarihinden 7 . 1 . 1953 tarihine kadar 
ancak (11 558 985) Türk lirası sermayeyi temsil eden (10) firmanın, memleketimizde çalışmaları
na izin verilebilmiş olmasını, sınai envestismanlar için, dış kredi temini yollarının mühimlerinden 
biri telâkki ettiğimiz bu kanundan beklenilen büyük ümitler karşısında tatminkâr bulmamakta ve 
Ticaret Vekilinin de komisyonumuzda beyan eylediği veçhile kanunda yabancı sermayenin mem
leketimize celp ve rağbetini daha geniş ölçüde temin ve teşvik edecek lüzumlu tâdillerin acele 
yapılmasını zaruri görmekteyiz. 

10 beygir takatinden yüksek muharrik kuvveti bulunan faaliyet halindeki sanayi müesseseleri
miz 1949 yılından 1952 yılma kadar şu suretle artmış bulunuyor. 

Devlet sektörü Hususi teşebbüs sektörü Yekûn 

1949 30 831 861 
1950 30 900 030 
1951 30 936 066 
1952 30 999 1 029 
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Sanayi sektöründe sarfedilen gayretler istihsal rakamlarında ehemmiyetli artışlar husule getir

miştir. 

., «•- 1949 1950 1951 1952 

Çimento 
Zeytin yağı 
Pamuk ipliği 
Pamuklu dokuma 
Kâğıt karton 
Deri (küçük baş) 
Deri (büyük baş) 
Safi ipek 
Süper fosfat 
Sülf irik asit 
Hadde mamulleri 
Pik 
Çelik 
Elektrik ampulü 

375 422 
43 216 
23 645 
17 465 
18 191 

4 110 255 
597 257 

— 
8 593 

— 
73 000 
114 000 
103 000 

— 

(Ton) 
•» 
» 
» 
» 

(Aded) 
» 
» 

(Ton) 
» 
» 
» 
» 
» 

395 627 
51 706 
24 865 
18 258 
18 515 

4 625 542 
560 844 

' — 
13 131 

— 
79 000 
113 400 
91 000 

— 

(Ton) 
» 
» 
» 
» 

(Aded) 
» 
» 

(Ton) 
» 
» 
» 
s> 
» 

396 316 
40 000 
29 997 
21 081 
23 202 

5 181 802* 
640 443 
380 487 
18 815 
13 524 
115 448 
153 400 
135 000 

1 273 474 

(Ton) 
» 
» 
» 
» 

(Aded) 
» 

(Kilo) 
(Ton) 
» 
» 
» 
» 

(Aded) 

416 695 (Ton) 
57 000 » 
25 500 » 
24 534 » 
27 900 » 

— s-
— » 

440 000 (Kilo) 
20 750 (Ton) 
17 000 » 
115 400 » 
196 000 » 
146 000 » 

1 564 781 (Aded) 
Nitekim Ekonomi ve Ticaret Vekâleti konjonktür dairesi istatistik neşriyatına göre sanayi istih

sal endeksi 1951 yılının ilk altı ayında (161) iken 1952 yılının ilk altı aymda (183.8) e yükselmiş 
bulunmaktadır. 

Maden sanayii : 
Maden istihsalinde, bir taraftan mevcut tesislerin ıslah ve tevsii, diğer taraftan hususi teşeb

büsün mevcut imkânları ölçüsünde bu sahada da faaliyet göstermeye başlaması dolayısiyle mühim 
terakkiler elde edilmiştir. 

t ^ -• ' ' 

, v « - - ' - • • " ' " ' " " " 

Taş kömürü 
Linyit 

(H) 
Krom 

(H) 
Demir cevheri 
Bakır 
Kükürt 
Simli kurşun 

1949 

4 181 375 
957 495 

— 
172 689 

— 
209 648 
11 283 
3 043 
— 

(Ton) 
1950 

4 360 598 
980 226 

— 
165 968 

— 
220 847 
11 700 
5 800 
— 

1951 

4 720 589 
994 294 
261 674 
159 623 
454 007 
220 000 
17 526 
7 229 
1 452 

1952 

4 846 446 
1 081 497 

— 
161 400 

— 
360 000 
23 330 
8 077 
2 583 

(H) Hususi teşebbüs 

Elekt r i f ikasyon işleri : 
Elektrifikasyon mevzuunda muhtelif bölgelerde girişilen teşebbüslerin iktisadi kalkınmamızda 

değerli bir unsur olan bol ve ucuz enerji istihsalinin temini kadar, ziraate elverişli arazinin za
man zaman kuraklık veya sel tahribatından korunması, aynı zamanda kömür sarfiyatında da 
mühim tasarruflar sağlaması bakımlarından da ehemmiyetine işaret etmek lâzımdır. 



Aşağıdaki rakamlar bu sahadaki çalışmalar hakkında toplu bir fikir verebilir 

1. Etibank tarafından finanse 
edilen 

2. Bayındırlık Bakanlığına ait 
büyük bölge santralleri 

3. tiler Bankasınca finanse edi
lenler 

4. Hususi sermaye tarafından 
yapılacaklar 

5. tiler Bankasınca finanse edi
len küçük muhtelif şehir ve 
kasaba santralleri 

G. Bayındırlık Bakanlığına ait 
mevziî santraller 

7. Belediyelere ait büyük san
traller 

Yekûn 
8. Muhtelif endüstri santralleri 

UMUMÎ YEKÛN 

(000) ili 
1950 

yılına kadar 
Sayı sarfedilen 1951 

15 44 200 76 550 

3 — 7 0 0 

4 — — 

1 — — 

2 — — 

6 99 461 13 795 

143 661 91 045 
30 179 13 046 

173 840 104 091 

siyle 

1952 1953 1954 

70 655 77 094 44 338 

19 307 31 360 28 512 

9 048 8 269 6 950 

— 4 650 1 000 

5 000 5 000 5 000 

3 288 — — 

18 921 26 384 22 390 

126 219 152 707 108 190 
9 050 2 760 2 100 

135 269 155 517 110 290 
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Bir kısmı ikmal edilmek üzere olan bu tesislerden yılda takriben 950.000.000 kilovat saat ola

rak elde edilecek, bol ve ucuz elektrik enerjisinin memleketimiz sanayiinin, dolayısiyle de ik
tisadi potansiyelinin gelişmesinde yapacağı müspet tesir büyük olacaktır. 

1952 yılından 1956 yılına kadar, yeniden ele alınacaklar hariç olmak üzere, yalnız bu tesisle
re muhtelif kaynaklardan sarf edilecek paralar yekûnunun (523 610 000) liraya baliğ olacağına 
işaret etmek 1950 yılından itibaren bu sahaya atfolunan ehemmiyeti belirtmeye kâfidir. 

Petrol istihsali faaliyeti : 
Memleketimizdeki son senelerin büyük kalkınma hareketi, ziraatimizde makineleşmenin hızla 

gelişmesi, ordumuzun modem harb vasıtalariyle teçhiz edilerek motorize hale ifrağı, yol in
şaat programlarında elde edilen terakkilerle birlikte motorlu nakil vasıtalarının da mühim nis
petlerde artmakta olması gibi sebeplerle akar yakıt istihlâkinde günden güne ehemmiyetli ar
tışlar hâsıl olmasına mukabil, petrol müstahsili olmıyan her memleket için olduğu gibi bizde de 
akar yakıt ihtiyacının karşılanması gün geçtikçe güçleşmekte ve yapılan ithalât mukabilinde öde
nen döviz miktarı da o nispette artmaktadır. 

1952 yılında akar yakıt bedeli olarak yabancı memleketlere yapılan tediyelerin, bir evvelki 
yıl rakamından (30.6) milyon dolar fazlasiyle (112.7) milyon doları mütecaviz bulunduğunu 
söylemek bu hususta bir fikir verebilir. 

Bu vaziyet karşısında petrol sahalarımızın hakiki değerlerinin tesbit edilerek biran evvel mem
leketimizin istifadesine arzedilmesi hususunda mesai sarfeden Hükümetin, geniş malî imkânlara 
ve kuvvetli teknik ve bilhassa tecrübeye ihtiyaç gösteren bu mevzuda her bakımdan bu işlere 
vâkıf ecnebi mütehassıs, müşavir ve şirketlerden; millî menfaatlere en uygun şartları kabul ede
cek olanlarla birlikte iş yapmak suretiyle iktisadi, malî, askerî sahalarda yeniden 
geniş imkân ve kolaylıklar temin etmek hususunda aldığı azimli ve' isabötli kararı takdirle kar
şılamak yerinde olur. 

Ahiren Batman petrol mıntakasında yılda (330.000) ton hampetrol işliyerek (297.000) ton 
muhtelif petrol ve müştakkatı istihsal edecek ve (7 333 000) dolara mal olacak rafineri ve 
(Pipe-linet) tesisleri için bir Amerikan firması ile aktedilmiş olan mukavele uzun yıllar asla 
tecviz edilemiyecek yanlış bâzı görüşlerin tesir ve ilhamiyle sevk ve idaresinde İsrarla devam 
olunduğu bilinen petrol siyasetimizin Millî menfaatlerimiz ve memleket şart ve realitelerine uy
gun istikametlere tevcih edilmiş olmasının ilk müspet neticesidir. 

Liman inşaat işleri : ' 
Liman inşaat faaliyeti hızla devam etmektedir. îç nakliyatta mühim kolaylık ve faydalar temin 

edeceği şüphesiz olan Gemlik, Lapseki, Ordu, Pazar, Hopa, Bulancak, Taşucu, Anamur, Ak
çakoca, Çanakkale, Alanya, Finike, Rize, Marmaris, küçük liman ve iskelelerinin ıslah ve 
tevsi inşa ameliyeleri yanında, bilhassa yabancı memleketlerle olan ticari münasebetlerimizde, 
millî mahsullerimizin değerlenmesinde esaslı unsur olan Ereğli, Trabzon, Amasra, İnebolu liman
larındaki inşaatın süratle ikmaline çalışılmaktadır. 

Dış finansmanı Export • împort Bank tarafından temin olunan (12.5) milyon dolarlık kredi 
ile karşılanması mukarrer Salıpazarı ve Haydarpaşa limanları ile izmir Alsancak, İskenderun ve 
Samsun limanlarının inşa ve ıslâhı faaiyetlerine başlanmıştır. 

Bunlardan halen Salıpazarı rıhtım ve ambarları inşaatı iki yılda tamamlanmak üzere (9 150 000) 
liraya, Haydarpaşa liman tevsiatı da üç yılda ikmal edilmek şartiyle (15 250 000) bin liraya ihale 
edilmiş buunuyor. 
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(14 000 000) lira sarfını istilzam edecek, inşaatı üç sene devam edecek olan îzmir - Alsancak 

limanı tevsiatı işi ihale edilmek üzeredir. 

Beş yıl devam ederek 35 - 40 milyon liraya mal olacağı hesaplanan ve geniş bir hinterlandın 
ithalât ve ihracatını tanzim ve temin edecek olan Samsun liman inşaatının önümüzdeki aylarda 
ihalesinin yapılmasına çalışıldığı anlaşılmaktadır. 

Bilhassa hububat ve krom ihracatında sürat ve kolaylık temin edecek ve her türlü modern 
teknik tesisleri ihtiva edecek olan İskenderun Limanındaki inşaat işlerine ait beş milyon liralık 
ihalenin bu ay içinde yapılması ümit edilmektedir. 

1953 yılı Bütçesiyle liman inşaatı için (25 000 000) lirayı mütecaviz tahsisat teklif edilmiş ol
ması, mevzuun iktisadi gelişmemizdeki müstesna mevkiinin gereği gibi takdir edilmiş olduğunu 
göstermektedir. 

K a r a yolları : 
Karayollarımızm ıslâh ve ikmali gayesiyle seneden seneye artan tempo dâhilinde sarfedilen 

gayret Yüksek Heyetinizce de malûmdur. 

1950 yılı Bütçesiyle ancak (46 346 932) lira ayrılmış olan muhtelif yol faaliyetleri için 1953 
yılı Bütçesiyle (130 060 329) lira teklif edilmiş olmasının iktisadi kalkınmamız kadar sosyal ge
lişmemiz üzerinde de yapacağı tesir yanında, bilhassa istihsal maddelerimizin iç pazarlarda ih
raç iskelelerine kolay ve ucuz maliyetlerle şevkinde büyük faydalar temin edecektir. 

1952 yılı tahsisatından (24 400 000), 1950 yılı tahsisatından ise (44 400 000) lira fazla 
(51 400 000) lira olarak teklif edilen il ve köy yollarına yardım tahsisatı, Devlet yolları şebeke
sinin tâli kolları ve tamamlayıcı unsurları olan bu yollardan bir an evvel âzami randıman alınma
sını temin edecektir. 

Demiryol lar ı faal iyet i : 
Karayolları şebekemizin teknik esaslara göre ıslahı, bu yollardaki her türlü nakliyatın, umu

miyetle müşahede olunduğu gibi inşa ve ıslah faaliyetiyle muvazi olarak süratle artmasını çok 
kolaylaştırmıştır. 

Bununla beraber iktisadi kalkınmanın memleket içi ticari münasebet ve mübadelelerde yarat
tığı genişliğin müspet tesirlerini Demiryolları nakliyatında da aynı nispette görmek mümkündür. 

Filhakika aşağıdaki rakamlar bu vaziyetin açık delilleridir. 



Ham ton Yük Yük safi ton 
kilometre Tonu Kilometre 

1950 10.489.276.848 8.680.720 3.078.266.118 
1951 11.174.327.382 9513.216 3.146.783.765 
1952 12.500.000.000 10.360.000 3.530.000.000 
1953 (Tahmin) 12.800.000.000 11.000.000 3.851.304.000 

Yolcu Yolcu Büt 
adedi Kilometre 

53.130.112 2.515.511.132 
56.351.738 2.668.021.329 
58.000.000 2.716.500.000 
60.000.000 2.799.800.000 
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Ticari teşebbüsler : 
iktisadi hayatımızın hemen her sahasında görülen bu inkişaf şirket halindeki ticari teşebbüs

lerin günden güne artmasını temin eden müsait imkânlar hazırlamış bulunuyor. 

1950 yılı sonunda 150 337 250 lira sermayeli (340) anonim şirket mevcut iken 1951 ve 1952 
yıllarında 49 880 000 lira sermayeli 36 şirket daha teessüs etmiştir; 

Yine 1950 yılı sonunda mecmu sermayeleri 43 577 000 lira olan 572 Limitet Şirket faaliyet 
halinde iken son iki sene içinde ticari sahada sernayeleri mecmuu (25 375 400) lirayı bulan 
(194) ü daha yer almış bulunmaktadır. 

Toptan eşya fiyatları : 
Toptan eşya fiyatları, 1948 yılı (100) itibariyle 1952 yılının onuncu ayında geçen yılın aynı 

ayındaki (101) e mukabil (103) tür. Artış nispeti % 2 ise de bu rakam geçen yılın umumi vasa
tisinin aynı ve 1952 yılı Ocak ayı endeksinden dünya toptan eşya fiyatlarının takip ettiği seyre 
uygun olarak % 3 aşağı bulunmaktadır. 

Batı Avrupa memleketlerinde de aynı ayların artış veya eksiliş nispetleri şöyledir. 

Avusturya'da 
Belçika'da 
Kanada'da 
Danimarka'da 
Finlandiya'da 
Fransa'da 
Garbi Almanya'da 
İtalya'da 
Holânda'da 
Norveç'te 
Portekiz'de 
İspanya'da 
İsveç'te 
İsviçre'de 
İngiltere'de 
Amerika'da 

Onuncu aydaki 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

243 
111 
114 
139 
161 
140 
121 
97 

138 
156 
122 
167 
146 
101 
148 
106 

Ue 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

% ı + 
% 11 — 
;% ıo -
% 9 — 
% 6 — 
% 6 — 
% 1 + 
% 3 — 
% 5 — 
% 9 + 
!% 6 + 
% 2 + 
% 3 + 
% 4 — 
% 2 — 
% 3 — 

dır. Bu rakamların, toptan eşya fiyatlarının 1948 yılına nazaran bilhassa (İtalya, İsviçre müstes
na) en az nispette memleketimizde artış kaydettiğini göstermekte olması dikkate şayandır. 

Geçim endeksleri : « 
Geçim endekslerine gelince; 1948 yılı (100) itibariyle 1952 yılının onuncu ayı endeksi geçen 

yılın vasatisi olan (103) e mukabil % 7 artışla (110) dur. 

Mamafih artış nispeti 1952 yılının Ocak ayına nazaran ancak % 3 civarındadır. 

Endeksin yükselmesine gıda maddelerinden ot, yağ, peynir gibi başlıca hayvan mahsullerinin fi
yatlarında geçen seneye nazaran husule gelen artışların tesiri büyük olmuştur. 

Filhakika Temmuz - Eylül 1952 aylarına ait Konjonktür mecmuası sade yağda % 39, peynirde 
% 13, et fiyatlarında % 21 nispetinde artış göstermektedir ki bunu, vatandaşların gelirlerinde 
husule gelen artışla muvazi olarak bu gibi maddeler sarf ve istihlâkinde de ehemmiyetli artışlar 
kaydedilmekte olduğuna, dolayısiyle umumi refah seviyesinin yükselmekte bulunduğuna işaret ka
bul etmek hata olmaz. 
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Tarım Vekaletinin esaslı ihtimama muhtaç bulunan hayvancılığımızın bu yeni iktisadi ve sos

yal tandansa uygun olacak şekilde geliştirilmesi ve bunu kolaylaştıracak âmillerin başında gelen 
hayvan yemi meselesinin esaslı surette halli istikametinde sarfetmesi zaruri gayretin bu mevzuda 
verimli neticeler vereceğine kani bulunmaktayız. 

Başlıca memleketlerde geçim endekslerinin bir yıl içindeki seyri şöyledir : 

Avusturya 
Belçika 

* Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İtalya 
Holânda 
Norveç 
Portekiz 
tspanya 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
Amerika 

1961 
Vasatisi 

179 
105 
119 
148 
130 
101 
139 
150 
120 
122 
100 
128 
120 
102 
116 
108 

1951 
onuncu ayı 

201 
107 
121 
152 
136 
104 
142 
111 
121 
126 
101 
128 
125 
104 
119 
109 

1952 
onuncu ayı 

204 
105 
124 
155 
145 
103 
145 
116 
120 
136 
102 
125 
130 
105 
128 
111 

Artış nispe 

% 3 + 
% 2 — 
% 3 + 
% 3 . + 
% 9 + 
% 1 -
% 3 + 
% 5 + 
% 1 -
%10 + 
% 1 + 
% 3 — 
% 5 + 
%ı 
% 9 
% 2 

Tedavül hacmi : 
Millî gelirin süratle artması, iş, istihsal ve &redi hacmiyle, dış mübadelelerin aynı nispette 

gelişme kaydetmesi, malî ve iktisadi sahalardaki umumi inkişaf ve ihtiyaç ile ahenkli olarak teda
vül hacmında da artışlar olmuştur. 

Aralık 1952 sonunda (47 086 849,75) lira tutarındaki ufaklık para hariç bırakılırsa, 1950 yılı 
sonunda (961 661 799,50) lira olan kâğıt para. 

1951 takvim yılı sonunda (1 138 139 194,50) liraya yükselmiş ve 1952 yılında da şu tahavvü!-
leri göstermiştir : 

29 Mart 1952 tarihinde 1 136 263 384,50 Lira 
28 Haziran 1952 » 1 119 531 641,50 » 
27 Eylül 1952 » 1 238 222 204 » 
27 Aralık 1952 » 1 237 660 714,50 » 
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Merkez Bankası senedat cüzdanı : 
Merkez Bankası senedat cüzdanı hesabının 1950 - 1952 yılları sonundaki durumları aşağıda 

gösterilmiştir : 

30.12.1950 29.12.1951 27.12.1952 

1. 

a) 

b) 

2. 
3. 

Hazine kefaletini haiz bono
lar 
Muhtelif bankalar, müessese
ler ve katma bütçeli idareler 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Yekûn 
Ticari senetler 
Zirai senetler 

643 733 081,50 
196 000 000 

839 733 081,50 
170 189 325,14 
77 158 822,11 

669 755 637,61 
332 000 000 

1 001 755 687,61 
242 961 438,81 
103 032 497,55 

677 904 056,51 
521 000 000 

1 198 904 056,51 
351 722 845,75 
191 833 230,29 

UMUMÎ YEKÛN 1 087 081 208,75 1 347 749 623,97 1 742 460 132,55 

Rakamların tetkiki bize şu hususları belirtmektedir. 

1. Emisyon miktarı ile tedavüldeki evrakı nakdiye arasındaki fark bankaya vâki mevduat 
ile (döviz alacaklıları) hesabı bakiyelerinden karşılanmıştır. 

Filhakika 31 . XII . 1949 tarihinde 938 miyon lira olan umumi mevduat yekûnu vatandaşla
rın kazançlarında ve geçimlerinde hâsıl olan süratli değişmenin neticesi olarak 

30 Eylül 1951 tarihinde (1 364 700 000) liraya 

30 Eylül 1952 » (1 800 992 000) » 
yükselmiş bulunmaktadır. 

2. Muhtelif bankalar ve müesseselerle İktisadi Devlet Teşekküllerinin reeskont ettirmek 
suretiyle Merkez Bankasından vâki borçlanmalarında, bu nevi muamelelere katı surette son 
verilmesi hususunda Hükümetçe ahnan isabetli kararm neticesi olarak hemen hiç artış mevcut 
olmayıp tezayüdün daha ziyade Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarının artmasından ileri geldiği 
görülmektedir. 

Filvaki 30 . 12 . 1950 tarihinde (196 000) lira olan mezkûr Ofis bonoları, zirai politikamı
zın müspet tesirleri neticesi hâsıl olan geniş hububat rekoltesinden değer fiyatla mühim muba
yaalar yapılması dolayısiyle, 29 . İ2 . 1951 tarihinde (332 000 000) liraya ve nihayet 07 . 12 . 
1952 tarihinde de (521 000 000) milyon liraya yükselmiştir ki, geçen yıla nazaran artış (189) 
milyon liradır. 

Ticari senetler yekununda (109) milyon, zirai senetler yekûnunda da (89) milyon liralık ar
tış mevcuttur. 

Böylece senedat cüzdanının bir yıl içindeki umumi artışı (394 710 508,58) lirayı bulmuş olu
yor. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisinin depo ve ambarlarında 30 . 11 . 1952 tarihinde (399 850 798) 
lira kıymetinde çeşitli hububatın mevcut bulunması, zirai ve ticari sahalarda hâsıl olan inkisar 
fin tabiî ve zaruri bir neticesi olarak artan kredi ihtiyacı ve nihayet emisyondaki (394 710 508,58) 
artışa mukabil tedavül hacmi artışının bundan (295 181 988,58) lira noksaniyle (99 528 520) 
lira gibi daha mahdut bir rakam arzetmesi 1952 yılı içinde takip olunan para politikasının bu 



bakımdan günün iktisadi şart ve zaruretleriyle ahenkli bir istikamette olup enflâsyonca bir ka
rakter asla taşımadığını kabul etmek icabeder. 

Hazine vaziyeti : 
Hazine bugün, cesaretle alınan ve tatbikatında itina gösterildiği memnunlukla öğrenilen esaslı 

bâzı-kararların yaratmış olduğu ferahlık içindedir. 

Bütçe ihtiyaçları için borç yapılmaması, otomatik Hazine kefaletine evvelce sık sık .baş vurul
duğu gibi çıkarılacak tahvillerin banka ve müesseselere zorla sata' aldırılması şekline nihayet ve
rilmesi, vadesiz ahnan paralara yüksek faiz ödenmemesi, Hazinenin dalgalı borçlarının tasfiyesi ve 
nihayet Hazine muamelelerinde matlûp ve devamlı seyyaliyetin muhafazası gibi esaslar dikkatle 
göz önünde bulundurulmaktadır. 

Filhakika inhisarlar İdaresine mütedavil sermaye haddini tecavüz etmemek üzere bono ih
racına ve Maliye Vekâletine bu bonolara kefalete mezuniyet verilmesi hakkındaki 3627 sayılı 
ve Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünce Hazine kefaletiyle çıkarı
lan bonolar hakkındaki 4516 sayılı Kanunla ahnan salâhiyetlere istinaden hâsılları- Hazine ih
tiyaçlarında kullanılmak üzere uzun yıllar Merkez Bankasına reeskont ettirilmek suretiyle 
büyük miktarlarda çıkartılmış olan bonolann tamamı halen ödenmiş bulunuyor. (75) milyon li
ralık tasarruf bonolarından 1952 yılı sonunda Hazine elindeki miktar ancak (40 672) liradan 
ibaret kalmıştır. 

Merkez Bankası Kanununa göre çıkarılmakta olan (9) ay vadeli bonoların tamamı halen tedi
ye edilmiş bulunuyor. 

Hazinenin 1950, 1951 ve 1952 yılları sonlarında Cumhuriyet Merkez.Bankası ile muameleleri
ne ait olarak tertip edilen aşağıdaki tablo bu nev'i borçların süratle tasfiyesi hususunda Hazi
nece sarfolunan gayreti göstermektedir. 

Merkez Bankası kısa vadeli avansı 
Merkez Bankası (9) ay vadeli avansı 
Plasman bonoları 
Tasarruf bonoları • 
Tekel bonoları (Hazinenin istimal ettiği) 
Devlet Demiryolları bonoları (Hazinenin istimal 
ettiği) 

Yekûn 

Hazine vaziyeti hakkındaki mâruzâtımıza nihayet vermeden : 

1. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 5434 sayılı Kanunun geçici (19) ncu maddesine 
istinaden tahakkuk eden (82 868 019, 87) lira alacağı ile 4805 sayılı Kanuna göre yine mezkûr 
Sandık namına Hazinece tahsil olunan ve % 5 faize tâbi tutulan (58 237 775,59) liranın bir an 
evvel Sandığa ödenmesini; 

2. Marşal plânı çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların bütçe ve Hazine hesaplarına 
intikal şekline ait bulunan 1. III. 1950 tarihli ve 5582 sayılı Kanunun (2) nci maddesinde 

31.11.1950 
tarihinde 

_ 
32 000 000 
81 900 000 
8 672 700 

30 000 000 

171 762 700 

31.12.1951 
tarihinde 

_ 
39 000 000 
71 300 000 

40 672 

— 

110 340 672 

31.12.1952 
tarihinde 

22 137 280 
— 

50 300 000 
40 672 

— 

72 477 952 
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yazılı anlaşmalar gereğince Merkez Bankasına Hazinece avans olarak yapılan ve yekunu 
halen (83 050 936,88) liraya yükselen tediyelerin tasfiye tarzının bir an evvel tesbit edilmesini; 

3. 27. XII. 1952 tarihinde yekûnu (1198 904 056, 51) liraya baliğ olan muhtelif daire ve mü
esseselerin Merkez Bankası nezdindeki Hazine kefaletini haiz bonolarından mütevillit dalgalı borç
larının konsolide hale getirilmesi halindeki dileklerimizin süratle tahakkuk ettirilmesini temenni 
etmek isteriz. 

Altın mevcudu : 
10 Ocak 1953 tarihli vaziyet cetveline nazaran Merkez Bankasında (401 709 945,96) lira 

değerinde (127 495 801) kilo altın mevcuttur. Bunun (248 410 290) liralk kısmı bankaya 
(145136 762) liralık kısmı Hazineye ve (8162 895) liralık kısmı da amortisman sandığına ait olup 
(172 189 433,29) lira değerindeki (54 651 953) kilosu döviz tedariki maksadiyle muhtelif ecnebi 
bankalara terhin edilmiş bulunmaktadır. 

Döviz vaziyeti : 
Yine aynı cetvele göre 10 Ocak 1953 tarihinde döviz alacaklı ve borçlu hesaplan arasındaki 

fark, alacaklılar lehine olmak üzere, (381 625 005,10) lira olup o tarihte harice olan döviz bor
cumuzu göstermektedir. 

Buna altınla ödenmesi lâzımgelen ve aynı vaziyet cetvelinin pasifinde yer alan (18 889 000) 
lira borcun da ilâvesi halinde borç miktarını (400) milyon lira olarak hesaplamak lâzım gel
mektedir. 

1. (133 500 000) lira, yalnız (25 200 000) lirası 30 . IX . 1953 tarihinde olmak üzere 30 . 
VI . 1953 taririndeı ve kısmen daha evvel serbest döviz veya altınla ödenmesi icap eden kısım
dır. 

2. (44 800 000) lira, 3 -4 ay içinde tediyeleri lâzımgelen kıredilerin tutarıdır. 

3. 30 Haziran 1950 tarihinde Almanya'ya karşı borcumuz tutan olan (9 840 000) dolânn, 
(4) sene zarfında aylık taksitler halinde ödenmesi kararlaştırılmış ve bundan halen (7 400 000) 
dolar tutarı (20 700 000) lira bakiye kalmıştır. Bunun (7) milyon lirası 20 . VI . 1953 tarihine 
kadar, geri kalan (13 7*00 000) lirası da 30 . VI . 1953 - 30 . VI . 1954 tarihleri arasında yi
ne aylık taksitlerle ödenecektir. 

4. (50 400 000) lirası Almanya'ya satılan takriben (24 000 000) dolar değerinde (185 .000) 
ton arpa ve (100 000) ton çavdar bedellerinden kapatılmak üzere altın teminatı karşılığında alı
nan ve 15. V. 1953 tarihinde tediye edilecek olan (18 000 000) dolar mukabili avanstır. 

5. (30) milyon dolar mukabili (84) milyon lirası Avrupa Tediye Birliğinden alınan kota kre
disidir. E. P. U. ya karşı olan vaziyetimize göre halen ödenmesi mevzuubahis olmayıp Birliğin tas
fiyesi halinde tasfiye tarihinden itibaren üç sene içinde ödenmesi anlaşma iktizasındandır. 

6. (8C0 000) dolar mukabili (2 200 000) lirası Eylül ve Ekim aylan açıklan için alınan (20,3) 
milyon dolarlık kredinin (3,3) dolar bakiyesi ile 10.1.1953 tarihi itibariyle E. P. U. memleketle
rinden alacaklı olduğumuz (2,5) milyon doların farkıdır. Vâde tarihi 13. III. 1953 tür. 

7. (10) milyon lirası Cumhuriyet Merkez Bankasına, daha ziyade Türkiye dahilindeki el
çilik ve konsolosluklar tarafından olmak üzere, döviz olarak yapılan tevdiattır. 

8. (18) milyon lira ihracatçılara, mukabili Türk lirası ödenmek üzere muhtelif bankalar le
hine gelen ve tediye anına kadar hesaben borç kaydedilen dövizlerin baliğini teşkil etmektedir. 
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9. (11) milyon lirası eski tarihlere ait muhtelif Kliring hesaplarının bakiyeleri olup serbest 

dövizle tediyesi ve ne zaman ne şekilde ödeneceği hakkmda şimdiden bir şey söylemek mümkün 
değildir. 

Bu suretle vaziyet cetveline göre (399 800 000) lira olarak görülen döviz borçlarından : 

1. Kliring hesapları borç bakiyeleri olan (11 000 000) liranın; 

2. İhracatçılar lehine gelen ve fiilî bir tediyeyi ioabettirmiyeceği yukarda izah edilen dö
viz tutan olan (18 000 000) liranın; 

3. Kota mukabili (84 000 000) liranın; 

4. 30.IX. 1953 tarihinde ödenmesi meşrut (9) milyon dolar mukabili (25 200 000) liranın; 

5. Almanya'ya satılan hububatın Mayıs ayına kadar teslimatı tamamlanarak alman kredi 
kapatılacağına göre (18) milyon dolar mukabili (50 400 000) liranın; 

6. Döviz olarak vâki tevdiatın kâffesinin bir anda geri alınması mevzuubahis olamıyacağına 
göre devamla vaziyet arzeden (10) milyon liranın; 

7. Akreditif karşılıklarından bir kısmının daha muahher tarihlerde tediyesi lâzımgeleceğine 
göre bu suretle de takriben (9) milyon liranın; 

tenzili halinde 30 Haziran 1953 tarihine kadar ödenmesi zaruri döviz borcunun (65) milyon 
dolar civarında bulunduğu tezahür etmektedir. 

Bunun o tarihe kadar tahakkuk ettirilecek yeni hububat satışlariyle kısmen de kabili ihraç 
olarak elde mevcut ve 1. XII. 1952 tarihinde heyeti umumiyesinin (939 525 000) lira değerinde 
olduğu bildirilen memleket mahsullerinin ihracından hâsıl olacak dövizlerle kapatılmasının müm
kün olabileceği Maliye ve Ticaret vekillerince ifade olunmuştur. 

Dış ticaret vaziyeti : 
İstihsal kudretimizin gelişmesinde bunun neticesi olarak millî gelirin artmasında dolayısiyle 

de, vatandaşların refah seviyelerinin yükselmesinde, istihsale veya istihsali destekleyici ve kolay
laştırıcı mevzulara ait (Envestisman) programlarının büyük tesirleri olduğu muhakkaktır. 

Finansmanları Umumi Bütçe ile Mülhak bütçeler dışında temin edilen Devlet İktisadi Teşek
küllerine ait bulunanlar hariç olmak üzere, doğrudan doğruya âmme karakteri taşıyan muhtelif 
yatırım sahalarına tefrik edilen tahsisat son üç sene içinde büvük nispetlerde arttırılmıştır : 

(000) ilâvesiyle 
Bir evvelki Bir evvelki Bir evvelki 1953 naza-

yıla nazaran yıla nazaran yıla nazaran ran artış 
1950 1951 artış nispeti 1952 artış nispeti 1953 artış nispeti nispeti 

Umumi 
Bütçe 260,99 310 204 J0 18,8 375 183 % 20,9 528 474 % 40,8 % 202,6 
Mülhak 
bütçesi 100 337 182 972 % 67,3 227 078 % 24,1 302 692 % 33,3 % 276,9 

Yekûn 370 327 493 176 % 33,2 602 261 % 22,1 831 166 % 38, % 224,5 

Hariç piyasalardan lüzumlu her türlü makina vasıta ve teçhizat ithalini zaruri kılan bu pro
gramların tahakkuku büyük ölçüde dış tediyeleri icabet'tirmektedir. 
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İktisadi cihazlanma gayretlerinin, çok geniş ihtiyaçların teminine vabeste1 olduğu, bunun için dış 

ödeme imkânları hazırlayacak ve neticeleri derhal veya ussun vâdeler sonunda alınabilecek esaslı 
tedbirlere şiddetle ihtiyaç bulunduğu, bunların başında ise umumi olarak istihsalin artırılmasına 
matuf gayretlerin geldiği malûmdur. 

İkinci dünya harbi esnasında harb şartlan dolayısiyle her nevi mal ithali imkânlarından tama
men denecek derecede mahrum kalmış, bundan dolayı yabancı menşeli mallara, istihsalde kulla
nılacak makine ve vasıtalara ait stoklan tükenmiş olan memleketimizin bu imkânların hâsıl olması 
üzerine, bilhassa iktisaden geri kalmış her memlekette yapıldığı gibi büyük mikyasta ithalât te
şebbüsüne geçmiş olması hali de buna inzimam edince, ithalât ihracata nazaran süratle artmış, 
dış ticaret ve tediye meselesi o nispette büyük ehemmiyet kazanmıştır. 

Ticaret muvazenemiz tetkik edilecek olursa 1923 yılından, 1929 yılına kadar açık olduğu görü
lür. 1930 yılından 1937 yılma kadar 1929 yılında dünya ölçüsünde vukua gelen büyük iktisadi krizi 
mütaakıp memleketimizde de tatbikma başlanılan kambiyo ve ithalât tahdidi rejimlerinin tabiî ne
ticesi olarak (Excedentaire) vaziyete geçmiş, 1939 yılında İkinci Cihan Harbinin başlamasiyle be
raber 1946 yılma kadar harbin sebep olduğu müşkülât yüzünden vâki mubayaa imkânsızlıklann-
dan dolayı bu vaziyeti muhafaza ettikten sonra 1947 yılından itibaren tekrar açık vermeye başla
mıştır. 

İstatistiklerimiz izah ettiğimiz sebeplerle son senelerde geniş ölçüde ithalât yapıldığını göster
mektedir. 

Filhakika 1946 yılında ihracat (432), ithalât (224) milyon lira iken 1947 sonunda ihracat 
(625), ithalât ise birdenbire % 305.8 fazlasiyle (685) milyona yükselmiş ve mütaakıp yıllarda 
aşağıdaki seyri takibetmiştir. 

(000) ilâvesiyle 
Bir sene evvel- Bir sene evvel
kine nazaran kine nazaran 

İthalât artış nispeti İhracat artış nispeti Parkı 

1948 770 148 % 12,4 551 038 % 13,4 219 110 (—) 
1949 812 616 % 5,8 693 910 % 25,8 118 706 (—) 
1950 799 859 % 1,6 737 586 % 6,3 62 272 (—) 
1951 1 125 839 % 40,8 879 438 % 19,3 246 401 (—) 
1952 1 556 600 % 38,3 897 428 % 2,0 511 360 (—) 

» 
Her şeyden evvel, dış ticaretimizde, her sahada iptidai istihsal vasıtalariyle kısır bir istihsale 

sebebiyet veren, ihtiyaçlann tatminine, vatandaşlann gelirlerinin ve dolayısiyle refah seviyeleri
nin yükselmesine imkân bırakmıyan, hülâsa, millî istihsali köstekleyici bir faktör olan tehditçi 
sistemin terkedilerek liberasyon esasının kabulü ile, millî iktisadiyatımızda umumi gelişmenin 
başta gelen bir şartının tahakkuk ettirilmiş olduğu kabul edilebilir. 

Dış münasebetlerde tediye muvazenelerinin düzelmesi bahsine tahdit sistemine gidilmesinin 
açığı azaltma yolundaki muvakkat ve zahirî faiiesi yanında, dâhilde enflâsyonu tahrik ve 
müstahsil ile müstehlikleri çok defa iki taraflı anlasmalann piyasalardaki tesirleriyle hasıl olan 
yüksek fiyatlan iktiham fedakârlığına sevk edeceğini ve memleketi kuvvetli döviz getiren ihra
cattan mahrum edecek anlasmalann doğmasına sebep olacağını göz önünde bulundurmak, beri 
taraftan, serbesti sisteminin her şeyden evvel memlekete serbestçe mal ithal edilebilmesi suretiy
le dâhilde fiyat yükseltilmesi tehlikesini bertaraf edici tesirini kabul etmek lâzımdır. 

Kaldı ki, henüz el değmemiş denilebilecek yeraltı ve yerüstü servetlerini kıymetlendirmek 
suretiyle vatandaşlann refah seviyelerini medeni memleketler refah seviyelerine çıkarmaya ka-
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rarlı memleketlerin bu maksatla hazırlıyacaklan envestisman programlarını çabuk tahakkuk etti
rebilmeleri için muhtaç oldukları her türlü istihsal ve teçhiz vasıtalarını yabancı memleketlerden 
serbestçe temin imkânına malik bulunmaları zaruridir. 

Kısa zamanda istihsali artıran müspet tesirlerini hep birlikte müşahede ettiğimiz memleket 
şart ve zaruretlerine uygun yatırım programlarının, istikbalde geniş bir dış tediye gücü yarat
mak suretiyle döviz ihtiyacını karşılıyacak biı4 seviyeye vâsıl olacağını, bu bakımdan ticaret 
muvazenemizde bu açıkların muvakkat olduklarını mütalâa eden hükümet görüşüne esas itiba
riyle iştirak etmemek mümkün değildir. 

Son senelerin dış ticaret 
ler de arzetmektedir. 

Fihakika; 

istatistikleri bu mütalâa ve görüşleri teyit edecek bâzı hususiyet-

1. İthal edilen mallar arasında büyük kısmı şimdiye kadar birtakım cari istihlâk madde
leri teşkil etmekte iken, istihsale ve sınai cihaajlanmaya hadim her nevi makine, teçhizat, kara 
nakil vasıtaları, petrol ve benzin gibi maddeler gittikçe mühim rakamlar arzetmektedir. 

(000) ilâvesiyle 
1950 ye 

nazaran artış 
1950 1951 1952 nispeti 

a) 
b) 
c) 
d) 

Her nevi makineler 
Kara nakil vasıtaları 
Mayi mahruk 
Her nevi demir, çelik sanayiine ait ve 
diğer mamul ve yarı mamul maddeler 

İthalâtın yıllık umumi yekunu 

Nispeti 

209 421 
44 018 
58 728 

109 398 

421 566 
799 859 
% 52.6 

288 638 
89 625 
86 077 

123 606 

587 949 
1 125 840 

% 52.2 

425 500 
168 600 
112 700 

168 600 

875 400 
1 556 600 

% 56.1 

% 203.8 
% 384.1 
% 191.5 

% 55. 

2. Dış pazarlara kolaylıkla ihraca elverişli zirai maddelerle, madenlerimizde temin olunan is
tihsal artışlan ihracatımızda, tütün, üzüm, incir, fındık gibi yan lüks veya keyif verici maddeler 
yerine asli maddeler denilen ve bilhassa Avrupa memleketlerinin daha ziyade dolarla ithal etmek
te oldukları her nevi hububat, pamuk ve madenlerle yağlı tohumlann ehemmiyetli yerler işgal 
etmesini temin eylemektedir. 

(000) ilâvesiyle 

a) Hububat 
b) Pamuk 
o) Madenler 
d) Tohumlar 

İhracat yıllak umumi yekunu 
Kispeti 

1950 

18 158 
195 925 
41 435 
19 138 

274 656 

737 587 
% 37.2 

1951 

76 032 
216 695 
84 307 
22 367 

399 401 

879 429 
% 45.8 

1952 

261 500 
193 500 
129 900 
24 100 

609 000 

1 016 200 
% 69.8 

1950 ye 
nazaran artış 

nispeti 

% 1455.6 
— 

% 309.5 
% 26.8 
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Zirai mahsullerimizden bu suretle kolaylıkla ihraca daha müsait olanlarının ve bilhassa yağ

lı tohumların istihsalinin artırılması, cinslerinin ıslahı ve standarize edilmesi, alelûmum ziratta 
kimyevi gübre istimalinin tamim ve teşviki, bu mevzuda Tarım Vekâletine terettüp eden mü-
hini vazifeler olarak mütalâa etmekte olduğumuzu istitraden arzetmek istofiz. 

Gerek bütçenin umumi heyetine ait görüşmeler, gerek Ekonomi ve Ticaret Vekâleti Bütçesi
nin müzakeresi esnasında komisyonumuz ticaret muvazenesindeki açıklar mevzuunu lâyık oldu
ğu dikkat ve ehemmiyetle tetkik etmiş bulunuyor. 

Başvekil ile Vekillerin beyanlarından Hükümetin, dış ticaret rejimimizdeki son tatbikatı
nın libarasyon sisteminde bir tadil mahiyetinde olmayıp fiilî tahditler manzarası arzeden bir zaman 
ayarlamasından ve sistemin aslına asla dokunmadan muvakkat bir zaman için Milli iktisadiya
tın geliştirilmesi maksadiyle bu sis'temi kabul eden her memleketin bidayette mâruz kalması mu
kadder qlan bu müşkül devreyi böyle bir ayarlama ile geçiştirebilmek gayretinden ibaret olduğu 
öğrenilmiştir. 

Filhakika emisyon tedbirlerinin muvakkaten talik edileceği E. P. U. nun yenilenmiyeceği gibi 
yanlış haberlerin piyasalarda yarattığı tereddüt ve endişeler bilhassa 1952 yılının Nisan - Eylül 
aylarında ithalâtta sirkülâtif mahiyette ehemmiyetli artışlar husule gelmiştir. 

Nitekim Mart 1952 ayında (116,8) milyon lira olan ithalât yekûnu Nisan'da (138,4), Mayıs'da 
(139,6), Temmuz'da (145,2) ve Ağustos ayında da(143,9) milyon liraya yükselmiş ve ithalât ve ih
racat rakamları arasındaki ithalât lehine olan fark Mart ayında (31) milyon liradan Mayıs ayın
da (44), Haziran ayında (53) ve Temmuz, Ağustos aylarında da birden (99) milyona yüksel
miştir. 

* Kanaatimizce Atlantik Paktı topluluğu memleketlerinde yer yer kendisini gösteren aynı mahi
yetteki açıkların, Milletlerarası bir hal şekline bağlanmasını ve müessir Amerikan yardımını 
ileri süren mütalâalar karşısında ticaret muvazenemizin arzettiği bu durumu da bunlara bağlı 
.olarak ortaya koymakta faide vardır. Batılı devletlerden denizaşırı geniş imkânlara sahip olan
larının bile mâruz kaldıkları ticaret ve tediye muvazenesizliklerinin hallini, beynelmilel çare
lere baş vurulmasında gördükleri nazarı dikkate alınacak olursa memleketimizin, hızla bir ik
tisadi inkişaf ifadesi ve bunun zaruri neticesi olarak karşılaştığı bu muvakkat muvazenesizliği 
izale için muvazi ve müşabih tedbir ve çarelere talepkâr olması yerinde bir hareket olur kanaa
tindeyiz. 

imar ve kalkınmaya olan büyük ihtiyacından kısarak, coğrafi mevkiinin icabı senelerden be
ri devamlı surette bütçelerinin hemen yarısına yalan büyük bir kısmını Millî Müdafaa ihtiyaçla
rına tahsis eden memleketimizin iktisadi kalkınmasını, ilk zamanda bugünkü ihraç mallariyle 
karşılamak hususunda büyük gayretler sarf etmekte olduğu ve zaman zaman ciddî bâzı müşkül
leri iktiham zaruretinde kaldığı görülmektedir. 

Bu itibarla Atlantik müdafaa sistemi içinde topluluk sahasının en nazik mevkiinde ve ağır 
mesuliyetler taşıyan topluluğun mühim bir uzvu sıfatiyle iktihamma çalıştığımız askerî fedakâr
lıklarla muvazi şekilde yürütmek ihtiyacında ve azminde olduğumuz iktisadi kalkınmamız için 
direkt ve iktisadi ve malî yardımlarla uzun vadeli dış kredileri zaruri görmekteyiz. 

Zira hakikaten bizim gibi süratli bir inkişaf yolunda olan her memleketin gittikçe artan 
envestisman programlarının aynı nispette genişliyen dış finasman ihtiyaçlarını uzun vadeli dış 
kredilerle yabancı sermayenin yardımı olmadan halletmekte büyük müşküllerle karşılaşması 
mukadderdir. Yalnız, tatbik mevkiine konulan Elektrifikasyon programlarının tahakkuk ettiril
mesi için 1956 yılma kadar (200) milyon lira ve bunlardan yalnız Sarıyar barajı inşaatı için 
(76) milyon lira civarında bir dış tediye zarurdiinin mevcut olduğunu ifade etmek mevzuun 

• ehemmiyeti hakkında fikir verebilir. 
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Atlantik camiası iktisadi ve malî toplantı ve kararlarında yer alan (Offshore) muameleleri 

sistemine de temas etmek istiyoruz. Vakıa Birleşik Amerika bütçesi ile finanse edilerek pakta 
dâhil bâzı memleketlere yapılan askerî malzeme siparişleri endüstri sahasını alâkadar etmekte 
ise de, bu sistem içinde hububat pamuk ve saire gibi birtakım ihraç mallarımızı, Atlantik ca
miası stratejik mubayaaları arasına sokmak su retiyle bunların massif şekilde fakat ticari yollar
dan ihracının sağlanması ve elde edilecek dövizlerin iktisaden kalkınmaya yarıyan ithal ihti
yaçlarınızın giderilmesine tahsisi Atlantik camiasının hedef ve gayelerine uygun olmak lâzımgelir. 

Bu mevzuda sözlerimize son verirken Avrupa İktisadi İşbirliği İdaresinin tevsiyelerine uygun 
olarak tediye muvazenesi açıkları karşısında zaruri olmıyan bâzı istihlâk maddeleri ithalâtı üzerin
de tevakkuf edilmesi hususunun Hükümetimizce tetkikini temenniye lâyık bulduğumuzu belirtmek 
isteriz. 

Tediye muvazenesi : 
1953 yılı Bütçe Kanununa ait Hükümet gerekçesinde izah edilen (Tediye muvazenesi), henüz 

salim istintaçlarda bulunmaya gereği gibi imkân vermemesi itibariyle tanziminde nazarı dikkate 
alınan esaslar ve takip edilen metot üzerinde ciddî gayretler sarfını istilzam etmekte olduğunu, 
ancak Ticaret Vekilinin komisyonumuzda, dış ticaret münasebetlerimizde imkân görüldükçe fob 
mubayaa, sif satış esaslarına gidilmek gibi tediye muvazenemiz aktifini takviye edecek bâzı tedbir
ler üzerinde ehemmiyetle durulduğu ithalât lisanslarının sif esası üzerinden verilmesine çalışıldı
ğı hakkındaki beyanlarını bu mevzuda memnuniyetle karşıladığımızı ifade ile iktifa ediyoruz. 

Devlet borçları : 
Devlet borçlarının 81 Aralık 1951 tarihi ile 31 Aralık 1952 tarihlerindeki vaziyetleri aşağıda 

gösterilmiştir : 

81 Aralık 1951 Yekûn 81 Aralık 1952 Yekûn 

1. Umumi Bütçe : 
I - İç borçlar 
a) Konsolide 714 451 106 744 298 030 
b) Dalgalı 369 785 641 208 245 950 

Yekûn 1 084 236 747 1 084 236 747 952 541 980 952 541 980 
II - Dış borçlar 
a) Konsolide 549 842 683 647 196 266 
b) Dalgalı 7 780 601 557 623 284 4 688 490 651 884 756 

Yekûn 557 623 284 651 884 756 

Umumi yekûn 1 641 861 031 1 604 426 736 
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Sl Aralık 1951 Yekûn 31 Aralık 1952 Yekûn 

2. Mülhak Bütçeli dairelerle 
İktisadi Devlet Teşekkül

leri ve diğer müesseseler: 
I - îç borçlar : 
a) Konsolide 18 373 334 16 119 330 
b) Dalgalı 907 027 793 925 401 127 1 104 290 195 

1 120 409 520 
Yekûn 925 401 127 1 120 409 625 

II - Dış borçlar 
a) Konsolide 127 084 399 119 849 894 
b) Dalgalı 65 232 687 192 317 086 50 874 909 170 724 803 

Yekûn 192 817 086 170 724 803 

Umumi yekûn 1 117 718 028 1 291 134 828 

Her iki kısım umumi yekûnu 2 759 578 244 2 895 591 064 

1951 de Millî Gelirin (11) milyar olarak hesap edilmekte olmasına nazaran 1952 yılı sonunda 
yekûnu (2 895 561 064) Ura olan umumi borç miktarı millî gelirimizin % 26 sim teşkil etmektedir. 

civarındadır. 

Bu nispet 1951 
1952 
1952 
1952 
1951 
1951 

yılında 
» 
» 
» 
» 
» 

Fransa'da 
İtalya'da 
İngiltere'de 
İsveç'te 
Belçika'da 
İsviçre'de 

% 47 
% 40 
% 221 
% U 
% 93 
% 49 

(2 895 561 064) liraya mülhak bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri ile diğer Dev
let müesseselerine ait olanların da dâhil bulunduğu nazarı dikkate alınacak olursa bu vaziyet, iç 
ve dış dalgalı veya konsolide borçlarımızın heyeti umumiyesinin, millî gelirimizin süratli artışı 
karşısında, henüz Devlet maliyesi ve millî iktisadiyatımız için ve bilhassa istikbalin büyük enves-
tisman programlarına büyük imkânlar vadeden çok müsait ve mutedil bir seviyede bulunduğunu 
göstermektedir. 
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Aşağıdaki tabloda borç nevilerine ait tasnife göre 1951 • 1952 rakamları arasında görülen faz

la veya noksanın sebepleri izah edilmiştir: 

1. Umumi Bütçe 
X - İç borçlar 

a) Konsolide 714 451 106 
30 155 076 

684 298 030 
60 000 000 

1951 rakamı 
İtfa edilen 

1951 istikrazı 

b) Dalgalı 

744 296 030 1952 rakamı 

369 785 641 1951 rakamı 
80 000 000 (9) ay vadeli bonolarla plasman bonolarında 

hâsıl olan azalma 

289 785 641 
70 000 000 Alacaklı başlangıç kredisi dış konsolide borç

lar Tapirinim- nakledilmiştir 

219 785 641 
13 468 691 Muhtelif itfalar 

206 316 950 
1 929 000 Koordinasyon kredisindeki artış 

208 245 950 

II • Dış borçlar 
a) Konsolide 

b) Dalgalı 

549 842 683 1951 rakamı 
70 000 000 Alacaklı başlangıç kredisi bu kısma naklolun-

muştur. 
31 642 242 (11,2) milyon dolarlık 1952 Marşal kredisi 

758 079 % 3 faizli 1938 teslimat kredisindeki artış 
27 432 % 5,5 faizli 1938 ticaret kredisindeki artış 

4 503 934 12,5 milyon dolarlık limanlar kredisinin istimal 
edilen Kısmının itfa taksiti 

656 774 370 
9 578 104 Muhtelif itfalar 

647 196 266 1952 rakamı 
Noksan, itfadan mütevellittir. 
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2. Mülhak bütçeli dairelerle İk

tisadi Devlet Teşekkülleri ve 
diğer müesseseler 

I - İç borçlar 
a) Konsolide 
b) Dalgalı 

Noksan, itfadan mütevellittir. 
907 027 793 1951 rakamı 

5 783 254 Demiryolları bonolarındaki artış 
4 000 000 Denizcilik Bankası bonolarındaki artış 

190 000 000 Toprak Mahsulleri bonolarındaki artış 
1 531 532 tiler Bankası bonolarındaki artış 

II - Dış borçlar 
a) Konsolide / 
b) Dalgalı \ 

1 108 342 579 
3 933 384 Muhtelif itfalar 

1 104 409 195 

Noksan, muhtelif itfalardan mütevellittir. 

Millî gelirin süratle artması, iktisadi faaliyet her sahada gelişmeafi neticesi olarak Devlet: 
gelirlerinin yıldan yılal büyük rakamlara baliğ olmasının verdiği malî imkânlar karşısında 1954 
yılı Bütçesinin yatırım programlarının inkişaf seyri muhafaza edilmek şartiyle, Hükümetçe açık-
sız olarak Yüksek Meclise sunulmasının mukarrer bulunduğunu Başvekil ile Maliye Vekilinin 
komisyonumuzda vâki beyanlarından öğrenmiş bulunuyoruz Bu, mütaakıp yıldan itibaren bütçe 
açıkları için iç istikraz akdine ihtiyaç hissedilmeyeceğinin de ifadesi bulunmaktadır. îç ve dış mü
badele hacminin ve bununla muvazi olarak vatandaşların tasarruf gayret ve arzularının artışında 
görülen bu hızlı tempo karşısında tahvil piyasasının yeni istikrazlara devamlı surette müsait 
durum arzedeceği tabiî olduğundan maliyemizin1 bundan faydalanarak Devlet sektörüne veya 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait uzun vadeli envestisman programlarının iç finasmanlarını 
karşılamak veya bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerine ait dalgalı borçlan konsolide etmeli 
üzere iç istikraz akdini, piyasa şartlariyle ahenk'li programlar dâhilinde devam ettirmesini faydalı 
bulmaktayız. 

Amer ikan ya rd ımla r ı : 
Bu bahse nihayet verirken Marşal Yardım sistemi ile (Karşılıklı Güvenlik Kanunu) çerçevesi 

içinde memleketimize bugüne kadar yapılmış olan yardımları (askerî malzeme yardımları hariç) 
toplu olarak belirtmek istiyoruz. Çeşitli mahiyetteki bu yardımların 1948 • 1953 yıllarındaki 
miktarları şöyledir : 



Dolar olarak 

1948 - 1949 
1949 - 1950 
1950 - 1951 
1951 - 1952 
1952 - 1953 

Direk yardımlar 
A 

Hibe 

17 266 000 
45 000 000 
58 600 000 
45 000 000 

166 066 000 

Meşrut yardım 

9 784 000 
7 503 000 

(Muhammen 
miktar) 

17 287 000 

Endirek yar 

Kredi Tiraj hakları 

38 000 000 16 800 000 
36 000 000 71 522 000 

11 200 000 — 

85 200 000 88 322 000 

1953 yıb Bütçesi : 
1953 yılı Bütçesi, yukarda izahına çalıştığımız iç ve dış iktisadi ve malî şartların 

ğu bir devrede hazırlanmış bulunuyor. 

Hükümetçe Tüksek Meclise sunulmuş olan Bütçe Kanunu layihasına bağlı (A/l) 
retli cetvellerde gösterilen tahsisatın yekûnu, 

Cari hizmetler karşılıklarını ihtiva eden (A/l) işaretli cetvelde (1 558 577 342) li 

Yatırımların karşılıklarını ihtiva eden (A/2) işaretli cetvelde (528 474 618) lira, 
olmak üzere (2 087 051 960) liradır. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler sonunda bâzı hizmetlerin ifası için daha g 
verilmesi bâzı tertiplerde görülen noksanların tamamlanması maksatlariyle, ve kısme 
teklif ve mutabakatiyle muhtelif fasıl ve maddelere icabeden zamlar yapılmak suret 

(A/l) işaretli cetvel yekûnu (1 562 980 490) lira, 

(A/2) işaretli cetvel yekûnu (560 378 683) lira, 
olarak yüksek huzurunuza sunulmuş bulunuyor. 

1952 yılı Bütçesi inisiyal rakamlariyle 1953 yılı için Hükümetçe teklif ve komisy 
bul ve tesbit olunan tahsisat rakamları aşağıda gösterilmiştir. 
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1952 yılı Bütçesi 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Adalet Vekâleti 
Millî Savunma Vekâleti 
İçişleri Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Dışişleri Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçlan 
Millî Eğitim Vekâleti 
Bayındırlık Vekâleti 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Tarım Vekâleti 
Ulaştırma Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

Yekûn 

A/l 

10 411 789 
806 222 

1 960 724 
2 743 165 

969 241 
4 986 614 
1 803 279 
2 150 656 
9 149 072 

12 957 867 
9 112 624 

48 666 206 
481 356 980 
20 355 698 

* 36 492 808 
39 171 235 
13 536 600 

769 575 
123 090 819 
215 479 760 
185 069 170 

7 391 072 
4 846 240 

71 076 307 
18 867 398 
40 021 843 
2 579 338 
1 650 050 
8 319 413 

1 375 741 765 

A/2 

187 000 
5 500 

11 991 
7 500 
— 

304 401 
80 000 
89 200 

— 
431 500 

1 213 000 
21 000 

18 629 600 
— 

928 500 
800 000 
70 000 

— 
165 028 931 

— 
14 350 000 

139 798 144 
5 604 750 

800 000 
277 001 

16 752 818 
76 800 

— 
10 216 000 

375 183 636 

Yekûn 

10 698 789 
811 722 

1 972 715 
2 750 615 

969 241 
5 291 015 
1 883 279 
2 239 856 
9 149 072 

13 839 367 
10 325 624 
48 687 206 

499 986 580 
20 355 698 
37 421 308 
39 471 235 
13 606 600 

769 575 
288 069 750 
215 479 760 
199 419 170 
147 189 216 
10 450 990 
71 876 307 
19 144 399 
56 774 661 
2 656 138 
1 650 050 

18 535 413 

1 750 925 401 



— 339 — 
1953 yılı Bütçesi 

A 
r • 

Hükümetçe teklif olunan 
A 

r 

A/l 

10 792 354 
907 388 

2 758 130 
3 088 000 
1 025 676 
5 797 685 
2 131 402 
3 108 967 
10 000 000 
16 503 049 
15 296 759 
56 544 206 
543 558 800 
21 802 508 
38 349 254 
43 422 083 
17 321 500 

777 336 
142 790 494 
233 170 287 

. 208 479 316 
8 065 230 
5 955 117 
87 091 351 
20 385 920 
45 312 260 
2 486 286 
2 326 572 
9 329 412 

1 558 577 342 

A/2 

120 000 
5 500 
55 219 
76 000 
15 000 

3 681 210 
70 000 
363 200 

— 
1 360 944 
1 450 000 
6 628 000 
26 441 200 

800 000 
2 065 000 
1 582 848 
100 000 

— 
233 472 985 

— 
25 110 000 
164 826 726 
5 792 000 
12 612 000 
1 519 246 

24 558 740 
530 800 
24 000 

15 214 000 

528 474 618 

Yekûn 

10 912 354 
912 888 

2 813 349 
3 164 000 
1 040 676 
9 478 895 
2 201 402 
3 472 167 
10 000 000 
18 863 993 
16 746 759 
63 172 206 
570 000 000 
22 602 508 
40 414 254 
45 004 931 
17 421 000 

777 336 
376 263 479 
233 170 287 
233 589 316 
172 891 956 
11 747 117 
99 703 351 
21 905 166 
69. 871 000 
3 013 086 
2 350 572 
24 543 412 

2 087 051 960 

Komisyonca kabul olunan 
A 

A/l 

10 788 189 
897 388 

2 746 130 
3 088 000 
1 028 376 
5 797 685 
2 131 402 
3 108 967 
10 000 000 
16 503 049 
15 296 759 
56 819 000 
543 558 800 
21 597 954 
38 512 082 
43 422 083 
17 795 101 

777 336 
144 637 916 
233 170 287 
208 564 816 
8 417 424 
6 009 617 
87 896 851 
20 385 920 
45 866 125 
2 500 286 
2 333 535 
9 329 412 

1 562 980 490 

A/2 

128 850 
5 550 
55 219 
12 500 

— 
3 602 710 

70 000 
339 200 

— 
825 944 

1 270 000 
22 000 

43 808 700 
0 

1 430 000 
482 848 
100 000 

— 
230 409 946 

— 
24 310 000 
207 718 501 
6 062 000 
900 000 
334 200 

22 936 765 
339 800 

— 
15 214 000 

560 378 683 

Yekûn 

10 917 039 
902 888 

2 801 349 
3 100 500 
1 028 376 
9 400 395 
2 201 402 
3 448 167 
10 000 000 
17 328 993 
16 566 759 
56 841 000 
587 367 500 
21 597 954 
39 942 082 
43 904 931 
17 895 101 

777 336 
375 047 862 
233 170 287 
232 874 816 
216 135 925 
12 071 617 
88 796 851 
20 720 120 
68 802 890 
2 840 086 
2 333 535 
24 543 412 

2 123 359 173 

« 
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Bütçenin masraf rakamları üzerinde komisyonumuzca yapılan değişikliklerin başlıcaları şun

lardır : 

1. Dışişleri Vekâleti Bütçesinin; 

a) 453 ncü faslının 10 ncu (Milletlerarası Kurum ve Derneklere katılma payı) maddesindeki 
tahsisat, Birleşmiş Milletler Teşkilâtından bütçenin tanziminden sonra katî hesaba göre yapılan 
talep üzerine, (223 601) lira artırılmıştır. 

b) 455 nci fasla başta Kıbrıs, Rodos ve Garbî Trakya olmak üzere dış memleketlerde Türk 
kültür varlığının korunması maksadiyle (250 000) lira; 
konulmuştur. 

2. Millî Eğitim Bütçesinin; ? 

a) 415 nci müzeler ve anıtlar giderleri faslına Türk Milli kıyafetleri müzesi tesisi maksa
diyle (5© 000) lira; 

b) 742 nci (5210 sayılı Kanuna göre yapılan köy okulları ile öğretmen ve sağlık memurları 
evleri için para ve ayın yardımı) faslına Hükümetçe teklif olunan (12) milyon liraya ilâveten (3) 
milyon lira, 

Zam edilmiştir. 

3. Millî Savunma Vekâleti Bütçesinin yeniden açılan (744) ncü faslına (îhfrastructure) ün 
icabettirdiği her türlü masraflar karşılığı olmak üzere Hükümetçe beyan olunan ihtiyacın rapor

törümüz tarafından takabbül edilmesi üzerine (17 385 000) lira tahsisat konulmuştur. 

4. Bayındırlık Vekâleti Bütçesinin; 

a) (745) nci faslının (10) ncu hava meydanları yapım giderleri maddesine Van Hava Meyda
nı inşaatı için (500 000) lira, 

b) (781) nci faslının (12) nci, yapılmakta olan Gazianteb, Karkamış hattı için (1 000 000) 
lira, 

c) Bartın kanalının temizlenmesi için (783) ncü faslın (10) ve (30) ncu maddelerine (1,5) mil
yon ira; 

ç) Trabzon Vilâyetinde Değirmendere hidro - elektirik santrali inşaatına yardım olarak (795) 
nci fasla (1 000 000) lira; 

d) (741) nci yapı işleri bölümünün (51) nci Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti maddesine 
sağlık merkezleri için (5) milyon, 

Elâzığ Akıl Hastanesi için (500 000), Çermik Fizyoterapi tesisleri için (250 000) ve Refik Say
dam Hıfzıssıhha Enstitüsü için (100 000) lira eklenmiştir. 

5. Sanat modelleri satmalmması için (1) milyon lira olan 1952 yık tahsisatından 1953 yılı için 
Hükümetçe noksan teklif edilen (270 000) lira Ticaret Vekâleti Bütçesindeki faslına ilâve olun
muştur. 

6. Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Bütçesinin (601) nci (özel kurum ve derneklerle kişilere 
yardım) faslına, unvanı, (readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme giderleri) şeklinde değiştiril
mek suretiyle (500 000) lira eklenmiştir. 

7. İstanbul Teknik Üniversitesinde yeniden kurulması kararlaştırılan Maden Fakültesi için 
Maliye Vekâleti Bütçesindeki yardım tahsisatına (1 885 786) lira, İstanbul ve Ankara Üniversi
teleri muhtelif ihtiyaçlan için yine Maliye Vekâleti Bü^esindeki alâkalı yardım fasıllarına ce-
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inan (İ.Û32MZ} Ura ve, aynı bütçenin (425) nci tice teşkili giderleri faslına, yeniden kurulacak 
ilçeler için (1) milyon lira ilâve edilmiştir. 

ı 
1950 - 1952 yıllan bütçeleriyle kabul donan tahsisat ile 1953 yılı için konrâsy<mumn*ea tesbit 

edilerek yüksek huzurunuza sunulmuş bulunan tahsisat yekûnları şöyledir : 

Bir evvelki yıla nazaran 

1950 
1951 
1952 
1953 

A/l 

1 226 218 000 
1 274 746 465 
İ 375 741 765 
1 562 980 490 

A/2 

260 990 Q00 
305 012 272 
375 183 636 
560 378 683 

Yekûn 

1 487 208 000 
1 579 758 737 
1 750 925 401 
2 123 359 173 

r 
Artış miktarı 

92 550 737 
171 166 664 
372 433 772 

Artış nispeti 

% 6,2 
% 10,8 
% 21,3 

Yukarda görüleceği üzere 1953 yılı Bütçe Ka umuna bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerin ko
misyonumuzca tesbit edilen umumi yekûnu 1959 yılı Bütçesi inisiyal rakamlarına nazaran 
636 153 965 lira fazlalık arzetmekte ve artış nispetio % 42,7 yi göstermektedir. 

Umumi Bütçe rakamlarında yıldan yıla çoğahn bu artış mülhak bütçelerde de aynen müşa
hede olunmaktadır. Nitekim bu bütçelerm 1953 yılı için komigyoıwan«zda kabul edilen umumi 
yekûnu 1950 rakamlarına nazaran 289 milyon lira artış kaydetmiş olup artış nispeti % 60 in üs
tünde bulunmaktadır. 

Mülhak bütçeler 1950 1951 1952 1953 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 8 538 000 5 582 905 6 212 800 6 985 500 
Ankara Üniversitesi 7 401 300 8 976 978 9 844 794 13 104 110 
İstanbul Üniversitesi 14 359 734 15 837 916 16 268 378 18 902 257 
İstanbul Teknik Üniversitesi 3 776 412 5 122 500 4 754 442 9 553 839 
Beden Terbiyesi U., Müdürlümü 994 002 859 769 941 679 1 Q19 846 
Karayolları Umum Müdürlüğü 53 303 378 81 562 506 142 000 000 188 975 000 
Hudut ve Sahiller Sağlık U. Md. 1 204 753 1 211 620 1 161 682 1 434 767 
Tekel Umum Müdürlüğü 38 148 457 30 533 273 32 353 463 32 764 424 
Orman Umum Müdürlüğü 15 836 540 23 559 834 16 761 332 19 535 432 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 4 086 225 2 572 636 3 465 989 4 267 253 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
îş t̂onueJümıım Müdürlüğü 173 800 000 237 813 212 214 550 548 249 394 444 
Devlet Havayolları Umum Müdür
lüğü 7 512 873 11 560 096 11 102 254 13 644 489 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğü 64 815 761 '65 395 408 60 109 912 73 311 831 

Yekûn $93 777 435 490 588 653 519 527 073 63e 893 191 

Bütçe rakamlarında görülen bu artışlar umumiyetle tedavül hacminin artmasını, iç piyasa 
fiyatlarının yükselmesini intaç eden enflâsyonun cari olduğu devrelere has marazi bir hal olmayıp 
muhtelif sahalarda muvaffakiyetle tatbikına başlanılarak semereleri de müşahade edilmekte olan 
envestisman programlarının istihsali artırmak suretiyle gelir kaynaklarımızda, yekûnu mühim ra
kamları bulan vergi ve resim ilga ve tenzillerine rağmen, husule getirdiği randıman artışının, di
ğer bir ifade ile Hükümetçe takip olunan malî politikanın hakiki ve müspet bir ifadesi olmak vas-
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1949 yılı yüz hesabiyle 97 olan 1950 yıh toptan eşya fiyatlarının 1952 yılı Ekim ayında ancak 

(103) e yükselmiş olması ve (104) olan 1950 hayat pahalılığı endeksinin de 1952 yılının aynı 
ayında yalnız % 6 bir artış göstermesi bu görüşümüzü teyit eden unsurlardır. 

Kalkınma teşebbüs ve faaliyetlerimiz için gittikçe geniş ölçüde malî imkânlar sağlıyacak olan 
bu halin memleketimizin âtisi bakımından ehemmiyeti büyüktür. 

Ziraatimizin ıslahını, vatandaş sağlığının korunmasını kültür ve refah seviyelerinin yükselme
sini, yurdun imar ve kalkınmasını temin edecek verimli sahalara 1953 yıh Bütçesiyle daha geniş 
paralar ayrılmış olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. Bütçe rakamlarının tetkiki 
bu müşahedemizi teyit edeceği gibi, Hükümet gertkçesinde ve raportörlerimizin mazbatamıza ekli 
bulun zn raporlarında da bu hususta geniş izahat bulmak mümkündür. 

Millî Savunma hizmetleri için 1953 yılı Bütçesiyle ayrılan tahsisat (587 385 000) lira ile 1951 
yılından itibaren en yüksek seviyeyi bulmuştur. 

Artış seyri şöyledir : 

A/ l A/2 Yekûn 

1950 Bütçesi 437 674 20 563 458 237 
1951 » 448 330 21 669 470 000 
1952 » 481 370 18 629 500 000 
1953 Bütçesiyle yapılan teklif 587 385 

Birleşik Amerika Devletleri Hükümetinin 1953 yılmda Ordumuz ihtiyaçları için nakden yapa
cağı yardımın geçen yıla nazaran (45) milyon lira fazlasiyle (145) milyon lira olacağını, bununla 
bütçe tahsisatının bir evvelki yıla nazaran (132 385 000) lira fazlasiyle (732 385 000) lirayı bu
lacağını Maliye Vekilinin komisyonumuzdaki beyanlarından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Millî Savunma Vekilinin Vekâlet bütçesinin müzakeresi esnasında Birleşik Amerika Devletleri 
Hükümetinden yıl içinde takriben (224) milyon dolar kıymetinde askerî malzeme ve teçhizat ala
cağımızı, diğer vekâletler bütçeleriyle sair idare ve kurumlar bütçelerinden Millî Savunma hizmet 
ve maksatlarına sarfolunan ve tutan (200) milyon lira civarında bulunan miktar ile birlikte 1953 
yılı içinde Şanlı Ordumuzun dolayısiyle Millî Müdafaa gücümüzün takviyesi yolunda sarfı derpiş 
olunan tahsisatın (1 600 000 000) liraya yaklaştığını açıklamış olması ayrıca ferahlık uyandır
mıştır. 

Bütçe açıkları : 

Yıl başlarındaki inisiyal rakamlara göre 1950, 1951 ve 1952 yıllan bütçelerinin açıkları ve 
bunların umumi yekûna nazaran % nispetleri şöyledir : 

(A/l) ve (A/2) 
cetvelleri 
Yekûnu 

1 4Ö7 208 533 
1 579 758 737 
1 750 925 401 
2 123 359 173 

Bütçe açığı 

173 939 000 
234 770 502 
199 470 401 
163 505 173 

% nispeti 

% 11.7 
% 14.8 
% 11.4 
% 7.7 

1950 
1951 
1952 
1953 

Rakamların tetkiki 1950 yılından itibaren bütçe rakamlarında temin olunan artışa mukabil 
açık miktar ve nispetlerinin gittikçe azalmakta olduğunu göstermektedir. 

Başvekilin 1953 yılı Bütçesinin tatbikatiyle mevcut açığın bertaraf edilmesine gayret sarfo-



Ilınacağı, bn mümkün olmazsa 1954 yılı Bütçesinin Büyük Millet Meclisine açıksız olarak tevdi 
edileceğinden Hükümetin çok ümitvar bulunduğu hakkındaki beyanları malî vaziyetimizin bugü
nü olduğu kadar geleceği hakkında da komisyonumuzu itminana sevkettiğini Yüksek Heyetinize 
arzetmek isteriz. 

1952 yıh Bütçe Kanununun S ncü maddesiyle (190 886 053) lira bütçe açığının; 

a) Avrupa Kalkınma programı gereğince memleketimize mahsus yardımlardan elde edilecek 
malların satış ve tahsisinden hasıl olacak Türk liraları; 

b) Aktolunacak iç istikraz hâsılı ile kapa ti1 ması derpiş edilmiş idi. Maliye Vekâletinden alı
nan malûmata göre (a) fıkrasına istinaden bugüne kadar temin olunan (30) milyon lira bu mak
satla gelir kaydolunmuştur. 1953 yıh tahminle ne nazaran yıl sonuna kadar varidat fazlası ola
rak elde edileceği tahmin edilen (yıl içinde alınan (80) milyon lira munzam ve fevkalâde tahsisata 
karşılık tutulan kısım haricinde) (30) milyon liranın da bütçe açığına tahsis edileceği ifade edil
miştir. 

Filhakika 1952 yıh Bütçesiyle (1 551 455 000) lira olan umumi gelir tahminine mukabil Ocak 
1953 ayı sonuna kadar 11 ay içinde yapılan tahsilat yekûnu (1 523 443 000) lirayı bulmuştur. Bu 
yekûna, aylık tahsilat vasatisi olan (139) milyon liranın ilâvesi halinde 1952 yıh gelir tahsilatının 
(1 662 443 000) liraya yükseleceği anlaşılmıştır ki, yıl içinde alman (80) milyon liralık munzam ve 
fevkalâde tahsisat karşılığının tenzilinden sonra tahmine nazaran (30) milyon civarında serbest 
bir gelir fazlası mevcut kalacağı görülür. 

Hükümet 1952 yıh Bütçe Kanununun iç istikraz akdine yetki veren (B) fıkrasının kaldırıla
rak yerine Avrupa Tediye Birliğinin memleketimize tanımış olduğu (50) milyon dolarlık kotanın 
(30) milyon dolarlık kredi kısmının Türk paralan karşılığının bütçe açığına tahsis edilmesini is
tihdaf eden bir kanun tasarısını Büyük Millet Meclisine sevketmiş ve tasan komisyonumuzda da 
müzakere ve kabul edilerek Yüksek Heyetinize sunulmuş bulunuyor. 

Açığın geri kalan kısmının bütçenin masraf tertipleri tasarruflariyle karşılanması düşünül
mektedir. 

Yıl sonlarında iptal olunan ve masraf tertiplerinde vâki tasarruflar mahiyetinde bulunan 
tahsisat: 

1948 yılında 53 892 264 Lira 
1949 » 47 589 959 > 
1950 » 47 701 285 » 
1951 » 88 180 977 » 

Bulunduğuna göre 1952 yıh Bütçesinin masraf tertiplerinde husule gelecek tasarrufların 
aynı nispetlerde olacağını kabul etmek mümkündür. 

1953 yıh Bütçesi açığma gelince :* Bütçe kanunu tasarısının (3) ncü maddesi, bâzı fasıl ve 
maddelere Komisyonumuzca yapılan zamlardan sonra (163 505 173) liraya yükselen, bu açığın 
tamamının akdolunacak iç istikraz ile kapatılacağını derpiş etmektedir. 

i 
1951 yıh Bütçesi açığının kapatılması maksadiyle 5864 sayılı Kanunla akdine salâhiyet veri

len (60 000 000) liralık istikraza ait % 5 faiz ile ve başabaş fiyatla piyasaya arzedilen tah
villerin, hemen bir asırdan beri hiçbir istikrazımıza nasip olmıyan, büyük bir rağbete mazhar 
olarak, tesbit olunan müddetlerden çok evvel birkaç gün içinde tamamen satılmış olması, yal
nız bankaların kanuni karşılıklarını tesis için halen (80) milyon lira civarında Devlet tahvili 
tedariki mecburiyetinde olduklannın öğrenilmeai,komisyonumuzu teklifin aynen kabulüne sevket
miş bulunmaktadır. 
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"Varidat tahminleri : 

1950 yıhna kadar devam eden Devlet gelirlerindeki artışlar, daha ziyade eşya fiyatlarındaki 
yükselişten, ihdas olunan vergilerin hasılatından ve mevcut vergilere yapılan zamlardan ileri gel
diği halde bu tarihten sonraki artışların bilhassa Gelir Vergisinin tatbikından, vergi usullerindeki 
ıslâhattan ve nihayet iktisadi hayatımızdaki inkişaftan mütevellit bulunduğunu beyan ve ifade 
etmek kabildir. 

1938 - 1952 eşya fiyatlarında husule gelen tahavviiller, iktisadi hayatımızdaki inkişafın 
Devlet gelirleri üzerindeki tesiri; 1952 yılı gelirlerinin tahakkukat ve tahsilatı ile 1953 yılı ge
lirlerinin tahminindeki esas ve mesnetler Gelir Bütçesini tetkik eden raportörümüzün mazbata
mıza bağlı raporunda bertafsil izah edilmiş olduğundan bu cihetlerin tekrar ve beyanma mahal 
görülmemiştir. 

Varidat tahminlerinde yapılan değişikliklere gelince : 

Hükümetçe bütçenin tanzim edildili tarihteki tahsilat miktarlarına nazaran yapılmış olan bu 
tahminlerin 1952 yılının 11 nci ayı tahsilat neticelerine göre tâdillerine lüzum görülmüş ve bu 
sebeple aşağıda yazıüı fasıllarda gerekli zam ve tenziller yapılmıştır. 

Zam Tenzili 

1, Gelir Vergisi 20 000 000 
2. Kurumlar Vergisi 5 000 000 
7. Kaldırılan Kazanç, Fevkalâde Zam, İktisadi Buhran, Muvazene ve 

Hava Kuvvetlerine Yardım vergileriyle, rulnat unvan tezkereleri ve 
karne harici bakiyeleri 1 500 000 

8. Muamele Vergileri: 
1. İthalât Muamele Vergisi 25 000 000 
2. İmalât Muamele Vergisi 10 000 000 

9. Gümrük Vergisi 15 000 000 
10. İstihlâk Vergileri: 

1. Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi 5 000 000 
7. Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 5 750 000 
9. P. T. T. Müraseleleriyle telefon abonelerinden alınan Savunma 

Vergisi 1 000 000 
14. Tekel İdaresi safi hasılatı 11 679 000 
20. Peşin para ile satılan gayrimenkul satış bedeli 1 000 000 
22. Menkul kıymetler gelirleri: 

1. Hazine Portföyü ve iştirakleri gelirleri 1 000 000 

Yekûn 49 929 000 52 000 000 

Yukarda gösterilen zam ve tenzillerin mucip sebepleri kezalik gelir bütçesi raporunda beyan 
ve izah edilmiş ve Hükümetçe 1953 yılında tahakkuk edeceği tahmin olunan (1 961 925 000) li
ra bu suretle (1 959 854 000) lira olarak tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Komisyonumuzca tesbit edilen bu miktar 1952 yılı tahminlerine nazaran (408 399 000) lira bir 
fazlalık arzetmektedir. 

Hükümet gerekçesinde mevcut izahat ile Maliye Vekilinin komisyonumuzda verdiği mütemmim 
malûmat 1953 yılı için tahmin olunan varidatın tahakkuk edeceği kanaatini tevlit etmiştir. 



Muvazene! Kanunu l&rüıası : 
Yukarda izah edilen esaslar dâhilinde şeklen, değiştirilmek ™ IM mm irniıyn ı̂jh *.n^ı*n 17 nci 

made çıkarılmak suretiyle yeniden hazırlanan 1958 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası, ek
leri cetveller ile birlikte, Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1953 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 558 577 342) lira ve yatırım gider
leri içinde bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (528 474 618) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1953 bütçe yılı yatı
rımlar dışmda kalan giderlerine kar
şılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 961 925 000) 
lira tahmin edilmiş olup fazlası .olan 
(403 347 658) lira yatırımlar karşılığını 
teşkil eder. 

MADDE 3. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1953 bütçe yılı yatırım 
giderlerinin ikinci madde ile karşılanan 
kısmından bakiye kalan (125 126 960) 
liralık açığı; akdolunacak iç istikraz hâ
sılı ile kapatılır. 

MADDE 4. — a) 1953 bütçe yılı 
içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için 
Birleşik Amerika'dan askerî yardım yo-
liyle veya sair suretlerle fiilen sağlana
cak malzeme ve eşya bedellerini bir ta
raftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu 
adla açılacak bir bölüme gelir ve muka
bilini Millî avunma Bakanlığı Bütçesin
de açılacak özel bir bölüme ödenek ve 
gider kaydetmeye ve sözü gecen Bakan
lık bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelle-
riyle bu cetvellerdeki bölüm ve madde
ler arasında, (45) milyon lirayı geçme
mek üzere, kaydolunan miktarlarda ak
tarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasındaki karşılık paralar hesabın
da toplanan Türk liralarından Millî Sa
vunma hizmetleri için Birleşik Amerika 
Hükümeti ile mutabık kalınarak yapı
lacak liberasyonlar mukabilinde özel 
kanunu gereğince kaydolunan ödenek 

Umumiye kanunu lâyihası 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1953 Bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (1 562 980 490) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (560 378 683) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine gi
ren dairelerin 1953 Bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 959 854 000) 
lira tahmin edilmiş olup fazlası olan 
(396 873 510) lira yatırımlar karşılığını 
teşkil eder. 

MADDE 3. — Devlet bütçesine giren 
dairelerin 1953 Bütçe yılı yatırım mas
raflarının ikinci madde ile karşılanan 
kısmından bakı ve kalan (163 505 173) 
liralık açığı; akdolunacak iç istikraz 
hâsılı ile kapatılır. 

MADDE 4. — a) 1953 Bütçe yılı 
ilerisinde Millî Savunma ihtiyaçları için 
"Birleşik Amerika'dan askerî yardım yo-
livle veva sair suretlerle fiilen saklana
cak malzeme" ve eşya bedellerini bir ta
raftan, bağlı (B> işaretli cetvelde bu 
*dla, a olanak bir fasla varidat ve muka
bilini Millî Savunma Vekâleti Bütçesin
de açılacak hnsnsi bir fasla tahsisat ve 
masraf kavdetmeve ve sözü R'cen Ve
kâlet Bütçesinin (A/1^ ve fA/2> ç e t e 
leriyle bu cetvellerdeki fasıl ve madde
ler arasında, (45) milyon lirayı geçme
mek üzere, kaydolunan miktarlarda ak
tarmalar yapmaya; 

b) Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasındaki karşılık paralar hesabın
da toplanan Türk liralarından Millî Sa
vunma hizmetleri için Birleşik Amerika 
Hükümeti ile mutabık kalınarak yapı
lacak liberasvonlar mukabilinde hususi 
kanunu gereğince kaydolunan tahsisat 
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miktannca sözü geçen bakanlık bütçe
sinin ( A / l ) ve (A/2) cetvelleriyle bu 
cetvellerdeki bölüm ve maddeler arasın
da aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasında yazılı karşılık 
paralar hesabında toplanan Türk lira
larından genel bütçeye dâhil daireler 
hizmetleri için aynı suretle yapılacak 
liberasyonlar miktannca özel kanununa 
tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mev
cut veya yeniden açılacak bölüm ve 
maddelerine kaydolunan ödenekleri, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
( A / l ) ve (A/2) cetvellerinde mevcut 
veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarmaya ; 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Ancak (b) ve (c) fıkraları gereğince 

yapılacak aktarmalar yekûnu (100) mil
yon lirayı geçemez. 

MADDE 5. — Yapılmış ve yapılacak 
bağıtlara istinaden 1953 bütçe yılı içinde 
kısa süreli avanslar almaya ve hesaplar 
açtırmaya ve en çok bir yıl süreli Ha
zine bonoları çıkarmaya ve banka ve 
ortaklıkların Hazineye yatırmak iste
yecekleri paraları alarak karşılığında 
Hazine bonoları vermeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Şu kadar ki, özel kanunların verdiği 
yetkiler dışında çıkarılacak Hazine bo
noları (100) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleriyle uzun süreli Devlet tah
villeri satmalmaya veya bu karşılıklarla 
Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve 
Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü or
taklıklara ilişkin katılma senetlerini sa
tmalmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Dairelerin 30 . V I . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun (19) 
ncu maddesine giren hizmetlileri ile ay
nı kanunun geçici (4) neti maddesinde 
sözü geçen aylıklı memurları, bağlı (D) 

B. K. 
miktannca sözü geçen Vekâlet Bütçesi
nin ( A / l ) ve (A/2) cetvelleriyle bu cet
vellerdeki fasıl ve maddeler arasında 
aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasmda yazılı karşılık pa
ralar hesabında toplanan Türk liraların
dan Umumi Bütçeye dâhil daireler hiz
metleri için aynı suretle yapılacak libe
rasyonlar miktannca hususi kanununa 
tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mev
cut veya yeniden açılacak fasıl ve mad
delerine kaydolunan tahsisatları Millî 
Savunma Vekâleti Bütçesinin ( A / l ) ve 
(A/2) cetvellerinde mevcut veya yeni
den açılacak tertiplerine aktarmaya; 

icra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak (b) ve (c) fıkraları gereğince 

yapılacak aktarmalar yekûnu (100) 
milyon lirayı geçemez. 

MADDE 5. — Yapılmış ve yapıla
cak bağıtlara istinaden 1953 Bütçe yılı 
içinde kısa süreli avanslar almaya ve 
hesaplar açtırmaya ve en çok bir yıl sü
reli Hazine bonoları çıkarmaya ve ban
ka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak 
istiyecekleri paralan alarak karşılığın
da Hazine bonolan vermeye Maliye Ve
kili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların ver
diği mezuniyetler dışında çıkarılacak 
Hazine bonoları (100) milyon lirayı ge
çemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve 
tahviller karşılık gösterilmek suretiyle 
elde edilecek krediler veya bunların sa
tış bedelleriyle uzun süreli Devlet tah
villeri satmalmaya veya bu karşılıklarla 
Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü 
ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini 
satmalmaya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 6. — Dairelerin 30 .VI . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun (19) 
ncu maddesine giren hizmetlileri ile ay
nı kanunun geçici (4) ncü maddesinde 
sözü geçen maaşlı memurlan, bağlı (D) 
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çaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolarda bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

(D) işaretli cetveldeki hizmetli kad
rolarında vâki ücret değişiklikleri dola-
yısİ3rle geçen yıla nazaran almakta bu
lundukları ücretleri aziümış olanlara 
aradaki farkların ödenmesine devam 
olunur. 

3656 sayılı Kanunun (9) ncu mad
desi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu karariyle 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçesi ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 7. — 26 . V . 1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun (29) ncu maddesi gereğince : 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hiz
met aylıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli; 

ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 
ncı ihtiyat ödeneği bölümünden aktar
ma j^apılabilecek bölümleri gösteren 
(P) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 8. — Devlet gelirlerinin 
özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 
1953 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 9. — Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından yönetilecek okul pansi
yonları hakkındaki 6 . V I I . 1931 tarihli 
ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 1 1 . V I . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince öğrencilerden 1953 yılı içerisin
de alınacak ücretler bağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

i B . X. 

işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolarda bağlı (S) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

(D) işaretli cetveldeki hizmetli kad
rolarında vâki ücret değişiklikleri dola-
yısiyle geçen yıla nazaran almakta bu
lundukları ücretleri azalmış olanlara 
aradaki farkların ödenmesine devam 

I olunur. 
3656 sayılı Kanunun (9) ncu mad

desi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için icra Vekilleri Heyeti ka
rariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

MADDE 7. — 26. V . 1927 tarihli ve 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun (29) ncu maddesi gereğince : 

a) Varidat çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümleri gösteren (C) 
cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hiz
met maaşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek .yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli; 

ç) Maliye Vekâleti Bütçesinin 460 
ncı ihtiyat tahsisatı faslından aktarma 
j^apılabilecek fasılları gösteren (P) cet
veli ; 

Bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 8. — Devlet varidatının, 
hususi hükümlerine göre tarh ve tahsili
ne 1953 Bütçe yılında da devam olunur-

MADDE 9. — Millî Eğitim Vekâleti 
tarafından idare edilecek okul pansi
yonları hakkındaki 6. V I I . 1931 tarihli 
ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddele
rini değiştiren 11 . V I . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince öğrencilerden 1953 yılı içeri
sinde alınacak ücretler bağlı (M) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 
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MADDE 10. — 1 1 . V I . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun (3) ncü mad
desi gereğince her yıl Bütçe Kanununa 
bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — 26 . X I I . 1949 ta
rihli ve 5479 sayılı Kanunun (1) nci 
maddesi gereğince kullanılacak stajiyer 
öğretmen ve stajiyer sağlık memurları
nın kadrolariyle Köy Enstitüsü mezunu 
başöğretmenlerin ek görev tazminatları 
bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 12. — 30 . V I . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanun ve ekleriyle, çeşitli 
kuruluş kanunlarındaki kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1953 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 13. — 7 . V I . 1939 tarihli 
ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefi
yeti Kanununun (36) ncı maddesi gere
ğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yo-
liyle alınacak hayvanların 1953 bütçe 
yılı alım değerleri, bağlı (O) işaretli cet
velde ve (38) nci maddesi gereğince alı
nacak motorlu taşıtların alım değerleri 
de bağlı (P) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 14. — Gider bölümlerin
den yapılacak harcamalara ilişkin for-
nr ' l , bağlı (R) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADD7^ 15. — Geçen yıl borçları 
bolü1, >W!ı ;1 ki ödenekler üssünde çıkan 
ve 1^2 yıb Bütçesinin ait olduğu terti
binde karşılığı bulunan borçlar, ilgili ol
duk 1 ^ 1 hikmet bölümlerinden bu bölüm
lere M^live Bpknnlığmce aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

1°28 - 1951 bihV-e yi1 kırına ait olup 
da Muhrsebei TTmumiye Kanununun 
(93) ncü maddesine göre zaman aşımına 
uğramamış ve karşılıklar' yılları bütçe
lerinde bulur an borçlar, 1953 yılı Bütçe
sinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 

B. K. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Masraf fasıllarından 
yapılacak harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçları 
fasıllarmdaki tahsisatlar üstünde çı
kan ve 1952 yılı Bütçesinin ait olduğu 
tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasıllara Maliye Vekâletince aktarıla
cak tahsisatlardan ödenir. 

1928 - 1951 Bütçe yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 
(93) ncü maddesine göre zaman aşımı
na uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1953 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
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ncı kısım bölümleriyle yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümlerine Maliye Bakanlığınca akta
rılacak. ödeneklerden ödenir. 

MADDE 16. — 2 . V I . 1929 tarihli 
ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan 
ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce 
ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar 
alacaklılarına verilemiyen tahvillerin 
karşılıkları 1953 Bütçe yılında para ile 
ödenir. 

MADDE 17. — 3 . IV . 1340 tarihli 
ve 459 sayılı (1324 Temmuzundan iti
baren 1339 senesi gayesine kadar bil
cümle matlubat ve düyunu Hazinenin 
sureti mahsubuna dair Kanun) ile ilgili 
borçlar için verilecek tahvillerin ala
caklılarına verilmesinden önce zaman 
aşımına uğramış kuponlarının karşı
lıkları ile bunlardan (100) liraya kadar 
olan borçların tamamı ve bundan üstün 
olanların (100) liradan aşağı parçaları 
1053 Bütçe yılında para ile ödenir. 

MADDE 18. — Katma bütçeli ida-
relerle genel bütçe dışındaki daire ve 
m'lesseselerin, genel bütçeye dâhil dai
relerce idare olunan her derecedeki ya
tılı okullarla yabancı memleketlerde 
kendi hesaplarına okutacakları öğrenci
ler için bütçelerine konulmuş olan öde
neklerden gerekli miktarları bağlı <"B) 
işaretli cetvele gelir ve bu öğrencilerin 
her türlü giderleri ile ödeneklerine har
en nmak üzere bağlı (A/l) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak bö
lüm ve maddelere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 19. — 1953 bütçe yılı için
de Millî Savunma ihtiyacı için yaban
cı memleketlerden getirilecek, İthalât 
Umumi Tarifesinin (695) numarasına 
giren (Akaryakıt ve madeni yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım re
simleri ve Hazineye, katma bütçeli ida-

B. K. 

3 - 6 ncı kısım fasıllariyle yatırım fasıl
ları artıklarından eski yıllar borçları fa
sıllarına Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 16. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Mülhak bütçeli ida
relerle 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 
(B) işaretli cetvele varidat ve bu öğ
rencilerin her türlü masrafları ile tah
sisatlarına harcanmak üzere bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde mevcut veya 
yeniden açılacak fasıl ve maddelere 
tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili me
zundur. 

MADDE 18. — 1953 Bütçe yılı için
de Millî Savunma ihtiyacı için ecnebi 
memleketlerden getirilecek, İthalât 
Umumi Tarifesinin (695) numarasına 
giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım 
resimleri ve Hazineye, mülhak bütçeli 
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relere, özel idare ve belediyelere ait her 
türlü vergi, resim, harç ve zamlarından 
ve ardiye ücretlerinden muaftır. 

MADDE 20. — a) Turizm Mües
seselerini Teşvik hakkındaki 24 . I I I . 
1950 tarihli ve 5647 sayılı Kanunun (8) 
nci maddesi; 

b) Orman Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki 
24 . I I I . 1950 tarihli ve 5653 sayılı Ka
nunun ek (9) ncu maddesinin (2) nci 
fıkrası hükümleri, 1953 bütçe yılında 
uygulanmaz. 

MADDE 21. — Bedeli, 27 Mayıs 
1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tas
dik olunan anlaşma ile temin edilen 
10 milyon sterlinlik krediden ödenmek 
üzere genel bütçeye dâhil dairelerce ya
pılan malzeme siparişine mütaallik söz-
leşmolerHe Hükümete aidiyeti kabul edi
len taahhüt vergileri tutarını, bir ta-
rpftan bp^h (B) işaretli cetvelde açıla
rak özel bolüme gelir, diğer taraftan bu 
daireler bütçelerinde malzeme bedelle-
rv-nn ma^mf kaydı için acılan .özel 
K"i"™l.ero ^Hen^k kaydetmeye Maliye 
BPVPTU yetkilidir. 

MADDE 22. — Bu kanun hüküm
leri 1 Mart 1953 tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu kanunu Maliye 
Bakam vüriitür. 

Başbakan Derlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
8. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Bakanı 
E. Menderes 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

B. K. 

idarelere, hususi idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim harç ve zam
larından ve ardiye ücretlerinden muaf
tır. 

MADDE 19. — a) Turizm Müesse
selerini Teşvik hakkındaki 24.UL1950 
tarihli ve 5647 sayılı Kanunun (8) nci 
maddesi; 

b) Orman Kanununun Bâzı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve bu Kanuna 
Bâzı Maddeler Eklenmesi hakkındaki 
24. i n . 1950 tarihli ve 5653 sayılı Ka
nunun ek (9) ncu maddesinin (2) nci 
fıkrası hükümleri, 1953 Bütçe yılında 
uygulanmaz. 

MADDE 20. — Bedeli, 27 Mayıs 
1938 tarihli ve 3525 sayılı Kanunla tas
dik olunan Anlaşma ile temin edilen 
10 milyon sterlinlik krediden ödenmek 
üzere umumi bütçeye dâhil daireler
ce yapılan malzeme siparişine mütaal
lik sözleşmelerde Hükümete aidiyeti 
kabul edilen Taahhüt vergileri tutarı 
nı, bir taraftan bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak hususi fasla varidat, 
diğer taraftan bu daireler bütçelerinde 
malzeme bedellerinin masraf kaydı i^in 
açılan hususi fasıllara tahsisat kaydet
meye Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 21. — Bu kanım hükümleri 
1 Mart 1953 tarihinden itibaren mer'i-
dir. 

MADDE 22. — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye Vekili memurdur. 
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Eko. ve Tioaret Bakanı 
E. Güreli 

Q. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

Sa. ve So. Y Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
8. Ağaoğlu 

işletmeler Bakam ve 
Güm. ve T. B. V. 

S. Ytrcah 



A 1 - Cetveli 
Bütçe 

Hükümetçe Komisyonunca 
teklif edilen kabul edilen 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
istatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Adalet Vekâleti 
Millî Savunma Vekâleti 
İçişleri Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Dışişleri Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Vekâleti 
Bayındırlık Vekâleti 
Ekonomi ve Ticaret Ve&âieti 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Gümrük ve Tekel Vekaleti 
Tarım Vekâleti 
Ulaştırma Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

YEKÛN 

Lira 

10 792 354 
907 388 

2 758 130 
3 088 000 
1 025 676 
5 797 685 
2 131 402 
3 108 967 

10 000 000 
16 503 049 
15 296 759 
56 544 206 

543 558 800 
21 802 508 
38 349 254 
43 422 083 
17 321 500 

777 336 
142 790 494 
233 170 287 
208 479 316 

8 065 230 
5 955 117 

87 091 351 
20 385 920 
45 312 260 
2 486 286 
2 326 572 
9 329 412 

1 558 577 342 

Lira 

10 788 189 
897 388 

2 746 130 
3 088 000 
1 028 376 
5 797 685 
2 131 402 
3 108 967 

10 000 000 
16 503 049 
15 296 759 
56 819 000 

543 558 800 
21 597 954 
38 512 082 
43 422 083 
17 795 101 

777 336 
144 637 916 
233 170 287 
208 564 816 

8 417 424 
6 009 617 

87 896 85J 
20 385 920 
45 866 125 
2 500 286 
2 333 535 
9 329 412 

1 562 980 490 



A 2 - Cetveli 
Bütçe 

Hükümetçe Komisyonunca 
teklif edilen kabul edilen 

D a i r e l e r 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseticumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Şûrayi Devlet Reisliği 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
İstatistik Umum Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Adalet Vekâleti 
Millî Savunma Vekâleti 
İçişleri Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Umum Kumandanlığı 
Dışişleri Vekâleti 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Maliye Vekâleti 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Vekâleti 
Bayındırlık Vekâleti 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
Gümrük ve Tekel Vekâleti 
Tarım Vekâleti 
Ulaştırma Vekâleti 
Çalışma Vekâleti 
İşletmeler Vekâleti 

YEKÛN 

Lira 

120 000 
5 500 

55 219 
76 000 
15 000 

3 681 210 
70 000 

363 200 
0 

1 360 944 
1 450 000 
6 628 000 

26 441 200 
800 000 

2 065 000 
1 582 848 

100 000 
0 

233 472 985 
0 

25 110 000 
164 826 726 

5 792 000 
12 612 000 
1 519 246 

24 558 740 
530 800 
24 000 

15 214 000 

528 474 618 

Lira 

128 850 
5 500 

55 219 
12 500 

0 
3 602 710 

70 000 
339 200 

0 
825 944 

1 270 000 
22 000 

43 808 700 
0 

1 430 000 
482 848 
100 000 

0 
230 409 946 

0 
24 310 000 

207 718 501 
6 062 000 

900 000 
334 200 

22 936 765 
339 800 

0 
15 214 000 

560 378 683 
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GİDER BÜTÇELERİ 





1 - Büyük Millet Meclisi 



ftapor 
11. XII. 1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tetkik edilmek üzer* verilen Büyük Millet Meclisi 1953 yılı Bütçe Kanunu tasarısının tetkik ne
ticeleri aşağıda arzolunmuştur: 

1. 1953 Bütçesi geçen yıla nazaran masraflarda 313 733 lira fazlasiyle ve yatırımlarda 58 150 
tora noksanı ile teklif olunmaktadır. Şu bale nazaran 10 931 872 lira olarak tertip olunan 1953 Büt-
yesi, 10 676 289 lira olan 1952 Bütçesinden 255 583 lira fazladır. Bu miktar geçen yıl bütçesine 
nazaran % 2,4 bir artışı ifade etmektedir. 

Artış miktarı bütçenin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde yer almakta olup aşağıdaki sı
ra altında mülâhaza olunabilir: 

Bölüm 201 : 16 350 lira, 4598 sayılı Kanun gereğince yıl içinde terfi edeceklterin ve iki memu
run açık maaşlarına, 

202 : 118 660 liranın 58 000 lirası inşa edilmekte olan Meclis binasının yeni kurulan tesis
lerinde istihdam olunacak ve Bayındırlık Bakanlığınca talep olunan perso
nel giderlerine bakiye ise Maliye Bakanlığınca tertip olunan barem üzerin
den personelin hizmet ve sınıfUa-rına göre yapılacak intibakları farklarına, 

203 
206 : 30 300 liranın 2 500 lirası yeni Meclis binasının bahçe bakımı muvakkat persone-
211 üne 

p >. 26 500 lirası 5509 sayılı Kanun gereğince fazla çal&şma haklarına 
tefrik olunmaktadır. 

301 
304 : 27 400 liranın 12 000 lirası Meclis ve Millî saraylar personelinin giyeceklerine, ba-
306 kıyesi de sair gider ve haklar mukabili konulmuş bulunmaktadır. 
308 

403 
404 : 213 735 liranın 75 000 lirası Büyük Millet Meclisi namına gelieeek yabancı misa-
453 firlerin ağırlama masraflarına, 61 235 lirası koruyucu asker müfrezesinin 

yiyecek ve giyeceklerine, 77 500 lirası da Meclis namına dış muhitlere gide
cek üyelerin yolluk ve giderlerine tahsis olunacaktır. 

601 : 1 000 lira çeşitli yardımlara verilen miktar ile 

407 445 

Lira fazlasiyle talep olunan miktardan muhtelif sebeplerle ve Meclis soruşturması için yeni bir 
tahsisat talep olunmadığına göre umumi yekûnu 93 712 lira olan azalış miktarının tenzili ile mas
raf Harda 313 733 lira bir fazla talep olduğu anlaşılmaktadır. 

Bütçenin yatırımlar kısmı ile alâkalı ve 1953 te Meclis binası ve asker müfrezesi binalarının ta
miri için fazla olarak talep olunan 8 000 lira ile; Başkanlık Divanı için miadı dolanın yerine alı
nacak (bir otomobil bedeli 20 000 ve yine miadı dolan bir motosiklet yerine alhnacak bir motosiklet 
için 3 850 lira ve ayrıca Meclis hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak bir otomobil için 10 000 
lira fazla talep olunmaktadır. 



Bu suretle geçen yıl bütçesine nazaran 41 850 lira fazlasiyle ve yine geçen yıl bütçesine nazaran 
100 000 lira noksanı ile talep olunan yatırımlar kısmının noksanlık İtehine tecelli eden 58 150 lirası, 
masraflar fazlası 313 733 liradan tenzil edilirse, 255 583 lira geçen seneye nazaran fazla talep olundu
ğu meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Netice : Yapılan tetkikler sonunda ifası gereken hizmetler için kadrolarının ve tahsisatlarının ko
nulduğu müşahede edilmiştir. Yukarda arz ve izah ettiğim sebepler dolayısiyle geçen seneye naza
ran 255 583 lira fazlasiyle 10 803 022 lira masraf 

128 850 lira. yatırım 

10 931 872 lira olarak sunulan Büyük Millet Meclisinin 1953 yılı 
Bütçesi tasviplerinize arzolunur. 

?•* - '•;•'• *-••'-' İstanbul Milletvekili 
• " '" "" Fahrettin Saytmer 



Ö— Myttk Millet McdİBİ 

B. M. 

101 
11 
12 
20 

ödeneğin çeşidi 

Birinci, kısım - ödenek ve ben
zeri özlük haklar 

ödenekler 
Başkan ödeneği 
Üye ödeneği 
Başkanlık Divanı tazminatı 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

9 600 
6 706 800 

24 355 

1953 yi 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

9 600 
6 706 800 

24 355 

İl için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 

9 600 
6 706 800 

24 355 

201 

Bölüm toplamı 6 740 755 6 740 755 6 740 755 

102 Denetçi ücreti 2 030 2 030 2 030 
103 Üyelerin yollukları 1 458 000 1 458 000 1 458 000 

Birinci kısım toplamı 8 200 785 8 200 785 8 200 785 

11 
12 

13 

21 
22 

Tkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Meclis memurları aylığı 
Millî Saraylar memurlan ay
lığı 
Koruyucu asker müfrezesi ay
lığı 
Meclis memurları açık aylığı 
Millî Saraylar memurları açık 
aylığı 

Bölüm toplamı 

670 800 

54 600 

64 220 
750 

1 

790 371 

683 700 

54 600 

64 220 
4 200 

1 

806 721 

6a3 700 

54 600 

64 220 
4 200 

1 

806 721 

202 Ücretler 
11 Meclis hizmetlileri ücreti 353 820 392 100 392 100 
12 Millî Saraylar hizmetlileri üe- "^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^l^^i 

reti 217 620 " * 240 000 240 000 
0 Yeni Meclis binası hizmetlileri 

ücreti 0 58 000 0 

Bölüm toplamı 571 440 690 100 632 100 
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B. M. 

203 
11 

12 

13 

ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
Meclis bahçesi geçici hizmetli
leri ücreti 
Millî Saraylar geçici hizmetli
leri ücreti 
Yeni Meclis binası gçici hizmet
lileri ücreti 

Bölüm toplamı 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 

3 500 

0 

13 500 

1963 yılı için 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

12 500 

3 500 

0 

16 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

7 500 

3 500 

63 000 

74 000 
JJL-

I I - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
11 Meclis memurları çocuk zammı 25 800 27 000 27 000 
12 Milli Saraylar memurları ço

cuk zammı 1 820 1 800 1 800 
13 Koruyucu asker müfrezesi ço

cuk zammı * 1 220 1 320 1 320 
21 Meclis memurları doğum yar

dımı " 2 500 2 500 2 500 
22 Millî Saraylar memurları do

ğum yardımı 1 000 1 000 1 000 
23 Koruyucu asker müfrezesi do

ğum yardımı 1000 1000 1000 
31 Meclis memurları ölüm yardı

mı " 3 000 3 000 3 000 
32 Millî Saravlar memurları ölüm 

yardımı " 1 000 1 000 1 000 
33 Koruyucu asker müfrezesi 

ölüm yardımı 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 38 340 39 620 39 620 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 2 2 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 85 019 82 327 79 137 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1953 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Lira l ira 

210 5027 sayılı Kanun gereğince 
Genel Kâtibe verilecek temsil 
ödeneği 3 000 3 000 3 000 

211 Fazla çalışma hakları 
10 P. T. T. Memurlarına 4454 ve 

5584 sayılı kanunlar gereğince 
verilecek fazla çalışma hakları 4 700 4 700 4 700 

20 5509 sayıb Kanım gereğince 
Meclis memur ve hizmetlilerine 
verilecek fazla çalışma hakları 50 000 75 000 75 000 

30 Basımevi memur ve hizmetlile
rine verilecek fazla çalışma 
hakları ' . 7 000 8 500 8 500 

Bölüm toplamı 61 700 88 200 88 200 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
kolluk memurlarına verilecek 
er tayın bedeli 12 900 8 400 8 400 

İkinci kısım toplamı 1 576 272 l 734 370 1 731 179 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
11 Meclis kırtasiyesi 5 000 6 000 6 000 
12 Koruyucu asker müfrezesi kır

tasiye giderleri 
20 Meclis döşeme giderleri 
31 Meclis demirbaş giderleri 
32 Koruyucu asker müfrezesi de

mirbaş giderleri 
41 Meclis öteberi giderleri 
42 Koruyucu asker müfrezesi öte

beri giderleri 
43 Meclis şehir suyu giderleri 
51 Meclis Aydınlatma ve havalan

dırma giderleri 20 000 21 000 21 000 
52 Koruyucu asker müfrezesi ay

dınlatma giderleri ' 1 800 1 800 1 800 

150 
2 000 
5 000 

5 250 
34 900 

1 000 
9 1.00 

150 
2 000 
5 000 

2 200 
30 ooo 

2 000 
12 000 

150 
2 000 
5 000 

2 200 
25 000 

2 000 
12 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1953 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

302 

303 
304 

306 

61 

62 

71 
90 

10 
20 
30 
41 
43 
50 
60 
80 

11 

12 

13 

21 
22 

11 

Meclis ısıtma ve yakacak gider
leri 
Koruyucu asker müfrezesi ısıt
ma ve yakacak giderleri 
Meclis düşünülmiyen giderleri 
Cenaze töreni giderleri 

18 000 

1 000 
2 000 
2 500 

Bölüm toplamı 107 700 

Millî Saraylar giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Şehir suyu giderleri 
Aydmlatma giderleri 
Isıtma ve yakacak giderleri 
Hizmetlilerin yiyecek giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Meclis posta ve telgraf ücret-

2 500 
5 000 
5 000 

10 000 
8 000 

10 000 
5 000 

18 000 

63 500 

300 

20 000 

1 000 
2 000 
4 000 

109 150 

1 500 
5 000 
5 000 

10 000 
8 000 

10 000 
5 000 

18 000 

62 500 

300 

20 000 

1 000 
2 000 
4 000 

104 150 

1 500 
5 000 
5 000 

10 000 
8 000 

10 000 
5 000 

18 000 

62 500 

300 

leri 
Millî Saraylar posta ve telgraf 
ücretleri 
Koruyucu asker müfrezesi pos
ta ve telgraf ücretleri 
Meclis telefon giderleri 
Millî Saraylar telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Meclis hizmetlileri ve kolluk 
memurlariyle P. T. T. memur
larının bir kısmına verilecek 
giyecek giderleri 

3 000 

150 

150 
22 500 

5 000 
30 800 

25 500 

3 000 

100 

150 
25 000 
5 000 

33 250 

32 500 

3 000 

100 

150 
25 000 
5 000 

33 250 

32 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1953 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 Millî Saraylar hizmetlileri gi
yecek giderleri 15 000 20 000 20 00b 

11 

Bölüm toplamı 40 500 52 500 52 500 

307 Yolluklar 
11 Meclis memurları sürekli gö

rev yolluğu 
12 Millî Saraylar memurları sü

rekli görev yolluğu 
13 Koruyucu asker müfrezesi sü

rekli görev yolluğu 
21 Meclis memurları geçici görev 

yolluğu 
22 Millî Saraylar memurları geçi

ci görev yolluğu 
23 Koruyucu asker müfrezesi ge

çici görev yolluğu 
90 5408 sayılı Kanun gereğince 

Meclis Hesaplarını inceleme 
Komisyonu üyelerine verilecek 
yolluklar * 2 000 2 000 2 000 

0 Tutanakları incelemiye gide
ceklerin yollukları ve zaruri 
masrafları 2 500 0 0 

308 

2 000 

500 

750 

2 500 

1 500 

500 

2 000 

500 

1 250 

3 500 

2 500 

500 

2 000 

500 

1 250 

3 500 

2 500 

500 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Meclis memurları 
Millî Saraylar memurları 

Bölüm toplamı 

12 250 

2 000 
500 

2 500 

12 250 

3 000 
500 

3 500 

12 250 

3 000 
500 

3 500 

309 Taşıt giderleri 
11 Başkan otomobili işletme gi

derleri J 2 000 2 000 2 000 
12 Başkan otomobili onarma gi

derleri 1 000 1 000 1 000 



Büyük Millet Meclisi — 11 — 

403 

404 

1952 1953 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi 

41 Başka taşıt giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi işletme giderleri 
402 Bahçe giderleri 

Lira 

5 500 

8 500 

263 550 

69 000 

Lira 

5 500 

8 500 

281 950 

69 000 

Lira 

5 500 

8 500 

276 950 

69 000 

Bölüm toplamı 

Koruyucu As. Müfrezesi gider
leri 

10 Tayınat 
20 Giyecekler 
30 Erlerin nakliye ücreti 
40 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 

10 000 

80 000 
16 465 
3 000 
1 500 

Bölüm toplamı 100 965 

85 000 

111 165 
46 535 
3 000 
1 500 

162 200 

11 
12 

10 
0 

30 

Meclis bahçesi giderleri 
Millî Saraylar bahçesi gider
leri 

Bölüm toplamı 

Başkanlık temsil giderleri ve 
Başkanlık konutu 
Temsil' giderleri 
Meclis namına memlekete ge
lecek yabancı misafirlerin her 
çeşit ağırlama giderleri 
Konut giderleri 

4 000 

2 500 

6500 

2 500 

0 
7 500 

4 000 
• 

2 500 

6500 

2 500 

75 000 
7 500 

4 000 

2 500 

6500 

2 500 

0 
7 500 

10 000 

104 523 
46 535 
3 000 
1 500 

155 558 

I I - Çeşitli olanlar 
451 Yayın giderleri 

10 Satmalma-ve abone 9 000 9 000 9 000 



— 12 — Büyük Millet Meclisi 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

1952 1953 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınea istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 

453 

11 

12 

21 

22 

30 

40 

454 
11 
12 

Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Meclisin Milletlerarası münase
betlerinin gerektirdiği giderler 
Parlâmentolarafası Birliğine 
katılma payı 
Parlâmentolararası Turizm 
Birliğine katılma payı 
Meclis namına kongre, konfe
rans, komisyon, tören ve da
vetlere iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri 
Parlâmentolararası birleklere 
iştirak edeceklerin yolluk ve 
giderleri 
Parlâmentolararası Türk 
Grupları giderleri 
Meclis namına memlekete gele
cek yabancı misafirlerin her çe
şit ağırlama giderleri 

Bölüm toplamı 

Sigorta giderleri 
Meclis 
Millî Saraylar 

Bölüm toplamı 

7 850 

16 850 

4 000 

0 

150 000 

0 

1 700 

0 

155 700 

1 165 
8 000 

9 165 

7 850 

16 850 

4 000 

2 500 

225 000 

0 

1 700 

0 

233 200 

1 165 
8 000 

9 166 

7 850 

16 850 

4 000 

2 500 

167 500 

57 500 

1 700 

75 000 

308 200 

1 165 
8 000 

9 165 

Meclis soruşturma komisyonu 
genel giderleri ile Meclis ve 
Millî Saraylarda yapılacak 
tesbit giderleri 

0 Meclis soruşturma genel gider
leri 

0 Meclis ve Millî Saraylarda ya
pılacak tesbit giderleri 

50 000 

25 000 

0 

O 

Bölüm toplamı 75 000 

Dördüncü kısım toplamı 368 180 581 915 575 273 



Büyük Millet Mecliıi — 13 — 
1952 1953 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

Ödeneği nınca istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 500 500 500 
Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yıllan borçlan 1 1 1 
1928 - 1947 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Beşinci kısım toplamı 502 502 502 

Altına kısım - Yardımlar 

Çeşitli yardımlar 2 500 3 600 3 500 

Altıncı kısım toplamı 2 500 3 500 3 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

OfiNEL TOPLAM 

8 200 785 
1 576 272 

263 550 
368 180 

502 
2 500 

10 411 789 

8 200 785 
1 734 370 

281 950 
581 915 

502 
3 500 

10 803 022 

8 200 785 
1 731 179 

276 950 
575 273 

502 
3 500 

10 788 189 
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B. 

701 

M. 

10 
20 
30 

Ödeneğin çeşidi 

Yatınmlar 

1 - Onarmalar 
Yapı ve onarma 
Meclis binası 
Millî Saraylar 
Koruyucu asker müfrezesi bi
nası 

Bölüm toplamı 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
125 000 

2 000 

137 000 

1953 yi 
Başkanlık Diva

nınca istenen 
Lira 

15 000 
75 000 

5 000 

95 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

15 000 
75 000 

5 000 

95 000 

0 

751 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Basımevi için satınahnacak 
makina bedeli 
Meclis Başkanlığı için satın
ahnacak bir aded otomobil ile 
yeniden alınacak bir aded kam
yonet ve bir aded motosiklet 
karşılığı 

Yatırımlar toplamı 

50 000 

187 000 

O 

33 850 

128 850 

33 850 

128 $50 



2 - Cumhurbaşkanlığı 



Rapor 
12 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

t vuımhurbaşkanlığı 1953 Bütçe tasarısı tarafımdan tetkik olunmuştur : 

1. 1952 yılında (806 222) liradan ibaret olan ödenek (101 166) lira ilâvesiyle 1953 Bütçesi 
(907 388) lira olarak tesbit olunmuştur. Bu vaziyete göre bu sene bütçesine ilâve olunan 
(101 106) liranın bölüm ve maddeleri berveçhizir izah olunmuştur : 

Aylıklara 
Ücretlere 
Emekli Sandığına yapılacak ödeme 
Kırtaisiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

Yekûn 
Haberleşme 
Giyeceklere 
Geçici görev yolluğu 
Su ve bahçe giderleri iijçi ücreti 
Eski yıllar borçlan 

Yekûn 

Madde 

10 

10 
20 
30 
40 
50 

20 

Bölünı 

201 
202 
209 
301 

» 
» 
» 
» 

304 
306 
307 
402 
502 

Lira 

4 925 
21 840 
3 111 
1 000 
6 000 
5 000 

10 000 
5 000 

56 876 
10 000 
9 000 
4 941 

20 000 
349 

101 166 

2. (201) nci aylıklar faslında görülen (4 925) liralık fazlalık, 1953 yılındaki terfi edilecek 
memurların terfi farklarından ileri gelmektedir. 

3. (202) nci bölümdeki (D) cetvelindeki (21 840) liralık ilâvenin ücretlerinin yeni tesbit 
olunan usullere göre ircaı ile yeniden ihdas olunan bir metrdotel ile iki garson tahsisatı ilâve
sinden mütevellittir. 

4. (209) ncu bölümdeki (3 111) liralık ödenek Emekli Sandığı Kanunu mucibince Emekli 
Sandığına yatırılacak paraların farkından ibarettir. 

5. (301) nci bölümün 10, 20, 30, 40, ve 50 nci maddelerinde (27 000) liralık ödenek de kır
tasiye, döşeme, demirbaş, öteberi giderleri ve aydınlatma giderleri esasen, bir kısmmın 1952 yı
lında da kifayet etmediği ve aktarma yapılmak suretiyle karşılandığı gibi diğerleri için de 1953 
yılında bir zaruret, olarak bu miktar ödenek ilâve olunmuştur. 

6. (304) ncü bölümdeki haberleşme ve (305) nci bölümdeki geçici görev yolluğu ile (402) nci 
bölümdeki su ve bahçe giderleri ve işçi ücretleri için de (43 941) liralık ödenek ilâvesi zaruri gö
rülmüştür. 



7. (502) nci bölümdeki eski yıllar borçlarına, tahakkuk eden (349) liralık bir borç ödeneği 
konulmuştur. 

8. Diğer bölümler 1952 Bütçesindeki aynı miktarda ödenek konulmuştur. 

9. Yapılan tetkikat neticesinde tasarı bütçe formülüne uygun ve bütçeye konulması zaruri 
olan bütün tahsisat konulmuş olduğu ve tamamen tasarrufa riayet edildiği gibi başkaca da ta
sarrufa imkân bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Saygı ile arzolunur. " ' * : ''' '• * • **' • " ''' 

; ^ E s k i ş e h i r M i l l e t v e k i l i 
* ' Abidin Potuoğl'u 
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M. 

Cumhurbaşkanlığı 

ödeneğin çeşidi 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1953 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Ödenek ve 
benzeri Özlük haklar 

Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 
tazminatı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

3 000 
1 000 
1 600 

3 000 
1 000 
1 600 

5 600 5 600 

11 
12 

10 
20 

Asıl ödenek 
Olağanüstü ödenek 

Bölüm toplamı 

^Birinci «kısım toplamı 

< 

ıMinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 

I I - Başka haklar 

66 373 
84 000 

150 373 

150 373 

' - • ; . • ' 

126 600 
1 

126 601 

147 660 

m 373 
84 000 

150 373 

150 373 

- . - • . Y " 

131 525 
1 

131 526 

169 500 

66 373 
84 000 

150 373 

150 373 

131 525 
1 

131 526 

169 500 

3 000 
1 000 
l 600 

5 600 

16 456 19 567 19 567 



Cumhurbaşkanlığı — 19 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

210 Temsil ödeneği 
213 Yaverlik ve başdoktor ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım • Yönetim 
giderleri 

1952 
yılı 

ödeneği 
Lira 

3 000 
15 530 

314 847 

1953 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 
15 530 

344 723 

3 000 
15 530 

344 723 

301 

304 
306 
307 

Genel giderler 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
80 Memur ve hizmetliler yiyecek 

giderleriyle yiyecekle ilgili di
ğer giderler 

2 000 
2 000 
3 000 

20 000 
20 000 
45 000 

3 000 
8 000 
8 000 

30 000 
25 000 
45 000 

3 000 
8 000 
8 000 

30 000 
25 000 
45 000 

90 000 90 000 

Bölüm toplamı 182 000 

Haberleşme 
Giyecekler 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

18 000 
17 000 

1 
14 999 

Bölüm toplamı 15 000 

309 Taşıt giderleri 
11 tşletme giderleri 
12 Onarma giderleri 
13 Satmalına giderleri 

26 000 
24 000 
14 000 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

64 OOtf 

296 000 

209 000 

28 000 
26 000 

1 
19 940 

19 941 

26 000 
24 000 
14 000 

64 000 

346 941 

80 000 

199 000 

28 000 
26 000 

1 
19 940 

19 941 

26 000 
24 000 
14 000 

64 000 

336 941 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1952 1953 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği ıımca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Dördüncü kıstm - Daire 
hizmetleri 

402 Su ve bahçe giderleriyle işçi 
ücretleri 

Dördüncü kısım toplamı 

45 000 

45 000 

65 000 

65 000 

m ooo 
65 000 

Beşinci kîJmn - Borçlar 

501 Gteçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

Beşinci kısım toplamı 

1 
350 

351 

1 
350 

351 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

150 373 
314 847 
296 000 
45 000 

2 

806 222 

150 373 
344 723 
346 941 
65 000 

351 

907 388 

150 373 
344 723 
336 941 
65 000 

351 

897 388 

701 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onanmı ve küçük yapılar 

Yatırımlar toplamı 

5 500 

5 500 

5 500 

5 500 

5 500 

5 500 



3 - Sayıştay Başkanlığı 



Rapor 

12 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1952 yılı Sayıştay Bütçesi tarafımızdan tetkik olundu. 

1. Sayıştay Bütçesinde 1952 yılına nazaran 840 634 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bu fazlalığın : 

455 809 Lirası teşkilâta yapılan ilâve sebebiyle, özlük haklara ve emekli keseneğine, 
96 000 Lirası ayniyat murakabesinin gezici murakıplar vasıtasiyle yapılması, bâzı bölgelerde mu

rakabenin mahallen icrası sebebiyle geçi 'i görev yolluğu bölümüne, 
43 228 Lirası yapı onarımına, 
82 235 Lirası hesap ve yazı makineleri alınmak üzeri' demirbaşa, 
30 409 Lirası basılı kâğıt ve defterler tertibine, 

132 953 Lirası da Posta ve Telgraf, tedavi giderleri, kitap ve sair daire hizmetlerine tahsis edil
diği görülmüştür. 

2. Geçen yıl bütçesi münasebetiyle de arzedildiği üzere Sayıştay; hesabı katilere ait mutabakat 
beyannamelerini Anayasanın 101 nci maddesinin emrettiği müddet zarfında Yüksek Kamutaya suna
mamakta ve bu yüzden hesabı katiler cari yıla nazaran daima beş senelik bir teehhürle Meclise sunu
labilmektedir. 

Sayıştay teşkilâtının kurulduğu 1934 senesine nazaran muhasip sayısının (815) ten (2336) ya 
çıkmış olması ve bütçelerin de (200) milyon liradan 3 milyar liraya yakın bulunmasına, bu teeh
hüre sebebiyet verdiği neticesine varılmıştır. Gerçekten 2514 sayılı Sayıştay Kanununun Yüksek 
Meclis adına Sayıştaya tahmil ettiği bâzı önemli vazifelerin de bu yüzden lâyıkıyle ifa edilemediği 
müşahede edilmiştir. 

3. Kanunun emrettiği vazifelerin kemaliyle yapılabilmesi için Sayıştay teşkilâtının takviye 
edilmesi zaruretine geçen seneki raporumuzda işaret edilmiş ve bir an evvel teşkilâtın ikmal edil
mesi temenni olunmuştu. Yine geçen yıl Sayıştaya munzam mesai saati ücreti verilmesi hakkındaki 
Yüksek Komisyonumuzun teklifi üzerine umumi heyet müzakerelerinde, müterakimi bu yolla çıkar-
maktansa bir an evvel Sayıştay teşkilâtının muhtaç olduğu kadroların istenmesi temayülü tezahür 
eylemiş bulunmakta idi. Bunun üzerine evvelce teklif edilmiş ve Sayıştay Komisyonundan tadilen Yük
sek Bütçe Komisyonuna verilmiş olan teşkilât kadroları üzerine teşkil olunan su komisyonu arkadaş
larının mesailerini bitirdikleri ve tadilen teklif edilen tasarının komisyona tevdi olunduğu gö
rülmüştür. 

4. Sayıştayın 1953 yılı Bütçesinin bu tadil tasarısının istilzam eylediği karşılıkların derpiş edi 
lerek hazırlandığı ve fazlalıkların daha ziyade arzedilen tadilâttan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

5. Gerçekten özel ve katma bütçelerle birlikte 3 milyarı aşan bütçe sarfiyatını her ciretten tet
kik ve murakabe eden ve alâkalı memurlar hakkında hüküm veren Sayıştayın kadrolarının ihtiyaca 
cevap verecek bir hadde çıkarılması zaruri olduğu gibi hesap tetkikleriyle bu derece alâkası olma
sına rağmen bir tek hesap makinesi olmıyan bu dairenin lüzumlu vasıtalarla teçhiz edilmesi zaru
reti de derkârdır, 
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6. Bütün bu tadil ve ilâvelere rağmen her bölümde teklif edilen ödenekler hakkında yapılan 

tetkiklerimiz Sayıştay 1953 Bütçesinin tanziminde tasarruf zihniyetinin hâkim olduğu ve hattâ elde 
mevcut ke§ifhameİ£re, ve ihtiyaç listelerine rağmen ihtiyacın ileriki senelere taksim edilerek teklifin 
ihtiyacın altında bulunduğu görülmüştür. 

Bu itibarla 1953 Sayıştay Bütçesinin aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir Milletvekili 
« / Abidin PotuoğVu 

*± 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1952 1953 yıU için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

îkinei kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

10 Memurlar aylığı 
20 Açık aylığı 

1 631 400 l 971 900 1 971 900 
1 1 1 

202 Hizmetliler ücreti 
203 Merkez geçici hizmetliler tic 

reti 

60 600 

O 

134 100 

11 000 

Bölüm toplamı 1 631 401 1 971 .901 1 971 901 

134 100 

11 000 

II - Başka haklar 
206 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa 
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin 
ce T. C Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

210 Temsil ödeneği 

j* » * % * • • . » < ! ' ! + ' • 

42 000 
3 000 
3 000 

48 000 

47 040 
4 000 
5 000 

56 040 

47 040 
4 000 
5 000 

56 040 

•'•••»? * . f * c 

* " * 5 * î £ E * 5 •* V > ŞL **. Ş V 

93 061 
3 000 

115 830 
3 000 

115 830 
3 000 

İkinci kısım toplamı 1 836 063 2 291 872 2 291 872 



M. 

• 

Sayıştay Başkanlığı 
1952 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

1953 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçimoü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
10 Kırtasiye 14 000 
20 Döşeme 2 000 
30 Demirbaş 8 000 
40 öteberi giderleri 6 500 
50 Aydınlatma 5 200 
60 Isıtma 16 021 
70 Düşünülmiyen giderler 1 000 

Bölüm toplamı 52 721 

Basılı kâğıt ve defterler 32 200 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

20 000 
10 000 
90 235 
15 000 

• 15 200 
17 021 
1 000 

168 456 

62 609 

20 000 
10 000 
90 235 
15 000 
15 200 
17 021 
1 000 

168 456 

62 609 

10 
12 

10 
20 
40 

Pos,t&<ve telgraf ücreti 
Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

7 500 
5 000 

12 500 

^0 
7 000 

2 000 
4 000 

0 

6 000 

12 500 
25 000 

37 500 

15 000 
23 128 

3 000 
100 000 

5 000 

108 000 

12 500 
25 000 

37 500 

15 000 
23 128 

3 000 
100 000 

5 000 

108 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşit giderleri 

10 Başkanlık otomobili işletme gi
derleri 

5 000 

1 500 

7000 

1 563 

7 000 

1 563 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1952 1953 yılı için 
yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 Başkanlık otomobili onarma 
giderleri 1 200 2 000 2 000 

403 
0 

451 

476 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

e 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar-
jda okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
Yayın giderleri 

10 Satmalma ve abone 
30 Başka Her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

2 700 

118 121 

0 

0 

500 
2 250 

2 750 

3 500 

6 250 

3 563 

425 256 

1 500 

12 000 

5 000 
15 000 

20 000 

7 500 

41 000 

3 563 

425 256 

1 500 

0 

5 000 
15 000 

20 000 

7 500 

29 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

0 1950 yılı karşılıksız borçları 

Beşinci kısım toplamı 

1 
1 

288 

290 



Sayıştay Başkanlığı __ 27 — 
1952 
yılı 

ödeneği 
ödeneğin çeşidi Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 1 836 063 2 291 872 2 291 872 
Üçüncü kısım toplamı 118 121 425 256 425 256 
Dördüncü kısım toplamı 6 250 41 000 29 000 
Beşinci kısım toplamı 290 2 2 

GENEL TOPLAM 1 960 724 2 758 130 2 746 130 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 

Yatırımlar toplamı 

1953 yılı için 
Başkanlık Diva- Komisyonca 

nınca istenen kabul edilen 
Lira Lira 

11 991 55 219 55 219 

11 991 55 219 55 219 





4 - Başvekâlet 



Rapor 
16 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

başbakanlığın 1953 yılı için tanzim edilmiş olan bütçesini bölüm ve maddeleri üzerinde 
tetkik ettim. Bu bütçeye ait izah ve kanaatlerimi sırasiyle aşağıda Yüksek huzurunuza arzederim. 

1. Başbakanlık bütçesi, 1952 yılı Bütçesine nazaran 413 335 lira üazlasiyle 3 146 000 lira ola
rak tesbit edilmiştir. Geçen seneye nazaran hâsıl olan bu fazlalığın mucip sebepleri üzerinde 
yaptığım tetkikatm muhassalası bölümleri itibariyle şu sebeplere dayanmaktadır. 

ödenekler 

2. 201 nci bölümün 10 ncu maddesine yapılan (8 100) liralık zam, 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince bulundukları kadrolarda bir ve iki üst derece alacakların kanuni haklan ola
rak konulmuştur. 202 nci bölümü teş)kil eden hizmetliler ücreti 1952 tahsisatına göre (7920) lira 
fazlasiyle (143 700) lira olarak konulmuştur. 

Başbakanlık teşkilâtında halen 21 odacı vardır. Bunlardan 2 si Devlet Basımevinde, ikisi de 
Başbakanlık Muhasebe Dairesinde istihdam edilmekte olup 17 odacı Başbakanlık, Devlet Bakan
lıkları teşkilâtı hizmetinde çalıştırılmaktadır. Başbakanlığın eski binasından yeni binaya naklet
miş olması dolayısiyle hizmet sahası genişlemiş, aynı zamanda evvelce Sümerbank binasında 
bulunan Devlet Bakanlığının da yeni binaya geçmiş olmasından dolayı mevcut 17 odacı bu geniş 
hizmet sahasına hakikaten kâfi gelemiyeceği görüldüğünden odacı kadrosuna yeniden (6) odacı
nın ilâvesi zaruretine binaen, bunların bir yıllık ücretleri olarak (7 920) liranın bütçeye konul
ması zaruri görülmüştür. 

3. 203, 204, 206 nci bölümlerde bir değişme olmayıp kanuni hükümler dâhilinde bulunan hiz
metlerdir. Bu bölümlere mevzu, tahsisat geçen yılın aynı olarak bırakılmıştır. 

4. 209 ncu bölüme konulmuş olan (1147) liralık fazla tahsisat emekli ödeneğinin '% 5,5 undan 
ileri gelen kanuni bir zaruretten ibarettir. 

5. 301 nci bölümün 21 nci maddesindeki döşeme tahsisatı 1952 yılında (2 000) lira iken Baş
bakanlık binasının değiştirilmesi dolayısiyle yeni binada yeni odaların işgali, döşemesi olmıyan 
veya pek noksan bulunan bu odalara perde, sandalye ve saire almak zaruretlerinin hâsıl olması, 
bilhassa şimdiye kadar Sümerbank binasında çalışmakta olan Devlet Bakanlığının yeni binaya ta-
şanması ve bu Bakanlığın demirbaş ve mefruşat gibi hiçbir şeye malik ve sahip olmamasına bina
en bu noksanları gidermek için döşeme bölümüne (10 000) lira zammiyle bu bölümün (12 000) lira
ya çıkarılmasında bir zaruretin mevcut olduğu kanaatine varılmıştır. 

6. Aynı bölümün 22 nci maddesini teşkil eden (Millî Savunma Yüksek Kurulu döşeme giderleri) 
geçen sene (1 000) lira iken bu sene (24 838) lira ilâvesiyle (25 838) liraya çıkarılmış olması uygun 
görülmüştür. 

Çünkü bu teşekkül muayyen bir kadroya sahip değildir. 5399 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
bu teşekkülün teşkili sırasında muhtaç bulunduğa döşeme ve demirbaş kurula iştirak eden Millî 
Savunma,' Bayındırlık, Ulaştırma ve Başbakanlıktan temin edilmiş ve 1951 yılında (3 000) 1952 
yılında da (1 000) ki, iki yıl içinde 4 bin liralık bir döşeme ödeneği verilmiştir. 

Hal böyle iken bütçenin mucip sebepler kısmında izah olunan husus yani bu teşekküle muvakkat 
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döşeme ve demirbaş vermiş olan bakanlıkların vermiş oldukları eşyaları bu kere geri istemeleri dola-
yısiyle bunların ayniyat talimatnamesine göre mahsuplarının icrası için bütçeye tahsisat koymaya 
lüzum olmıyacağından bu miktar tahsisatın bütçeden çıkarılmasının uygun olacağı kanaatindeyim. 

7. Aynı bölümün 31 nei maddesini teşkil eden (Demirbaş) tahsisatında görülen (10 000) lira 
fazlalık keza Başbakanlığın yeni binaya taşınmasından ve Devlet Bakanlığının da aynı çatı altında 
birleşmiş olmasından ileri gelmekte olduğu bakanlıkça beyan edilmekte ise de, bu hal dikkate alınsa 
bile tasarruflu bir idarenin tatbiki lâzımgeldiğiaden bu maddeye (5 000) lira zammiyle (8 000) 
lira olarak kabulünün uygun olacağı mütalâasındayım. 

8. 301 nci bölümün 41 nei maddesine (1 300) liranın kabulünde bir zaruret görmekteyim. Çün-
kü yeni bina eskisine nazaran daha geniş olduğundan 1952 tahsisatiyle idare etmenin mümkün olamı-
yacağı anlaşılmıştır. 

9. 304 ncü bölümün 21 nci maddesi olan telefon giderleri tahsisatı 1952 yılında (15 000) lira 
iken 1953 yılı için (10 000) lira zammiyle (25 000) lira olarak teklif olunmaktadır. Keza 22 nci mad
dede (Millî Savunma Yüksek Kurulu) için de (3.000) lira ilâvesiyle (4 000) lira teklif edilmekte
dir ki, her iki maddeye yapılmış olan bu eklemeler kanaatime göre fazladır. Yüksek komisyonun tak
dirine arzederim. 

10. 306 nci bölümün 11 ve 12 nci-maddelerini teşkil eden giyeceklere yapılan ceman (3 950) 
liralık ilâve bu yıl müstahdemine verilecek palto bedelinden ileri geldiği anlaşılmıştır ki, yerinde 
görülmüştür. 

11. 309 ncu bölümün 12, 14 ve 22 nci maddeleri olan taşıt giderleri onarma tahsisatının 1952 
yılında olduğu gibi muhafazasının uygun olacağı mütalâasındayım. 

12. 401 nci bölümün 20 nci maddesine eklenen ve yekûnu (153 380) liraya çıkarılmış olan öde
neğin bugünkü kâğıt fiyatları ve düsturun 1-4 ncü cildinin tekrar basılması zaruretleri' karşısında bu 
tahsisatın kabulünün muvafık olacağı mülâhaza edilmiştir. 

13. 406 nci bölümü teşkil eden (Örtülü ödenek) 1952 yılında (1 500 000) lira iken 1953 yılı için 
(350 000) lira fazla bir tahsisat istenilmektedir. Bu hususta alman malûmata nazaran tahsisatın 
kifayet etmediği beyan edilmiştir. Yüksek komisyonun takdirine arzederim. 

1 " Yatırım kısmı 

14. 751 nci» maddesinde basım evine alınacak makine, alât ve gereçler için 1952 yılında verilmiş 
olan (3 500) liralık tahsisata ilâveten 1953 yılı için (8 500) lira talebedümektedir. 

Devlet Basımevinin bina durumu, iş ve işçi hacmi daha fazla makine ve saire almaya müsait ol
madığından bu yıl da tahsisatın 1952 yılında olduğu gibi (3 500) lira olarak kabulünün muvafık 
olacağı mütalâasındayım. 

15. Aynı bölümde taşıt giderleri için konulmuş olan (63 000) lira ile üç binek otomobili ve bir 
motosiklet alınacağı ve alınacak beher otomobil için 20 şer bin lira, motosiklet için de (3 500) lira 
bedel konulduğu anlaşılmıştır. 

Bu hususta alman izahata göre Başbakanla Devlet Bakanlarına ait binek otomobillerinin çok es
kimiş oldukları ve tasama-kabiliyetlerini kaybettikleri bildirilmekte ve yeni otomobillerin alınmasın
da katî zaruret mevcut olduğu ifade olunmaktadır. Takdir yüksek komisyonundur. Saygılarımla. 

Ordu MJebusu 
Refet Aksoy 



32 Başvekâlet 
1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kalbul edilen 
B. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
h enseri özlük haklar 

101 Tahsisatlar 
11 Başvekil tahsisatı 
12 Devlet vekilleri tahsisatı 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

t kinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

9 600 
10 800 

20 400 

20 400 

9 600 
10 800 

20 400 

20 400 

9 600 
10 800 

20 400 

20 400 

201 
10 
20 

202 
203 

Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Bölüm toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

431 400 
1 

431 401 

135 780 
95 000 

439 500 
1 

439 501 

143 700 
95 000 . 

439 500 
1 

439 501 

143 700 
95 000 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 7 000 7 000 7 000 

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 18 200 18 200 18 200 

12 000 
2 200 
4 000 

12 000 
2 200 
4 000 

12 000 
2 200 
4 000 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

907 

209 

210 

301 

303 
11 
12 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ecnebi 
dil para mükâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya-

11 
12 

21 
22 

31 
32 

41 
42 

51 
52 

61 
62 

pılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
kırtasiye masrafları 
Döşeme 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
döşeme masrafları 
Demirbaş 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
demirbaş masrafları 
öteberi masrafları 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
aydınlatma masrafları 
Isıtma 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
ısıtma masrafları 

30 930 
3 000 

721 311 

5 000 

2 000 
2 000 

1 000 
3 000 

2 000 
2 700 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

32 077 
3 000 

738 478 

5 000 

2 000 
12 000 

25 838 
13 000 

2 000 
4 000 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

32 077 
3 000 

738 479 

5 000 

2 000 
12 000 

25 837 
13 000 

2 000 
4 000 

750 
400 

600 
1 250 

1 300 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Başvekâlet 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 

22 000 

1 200 
500 

68 138 

1 200 
500 

68 137 

1 200 
500 

Bölüm toplamı 1 700 1 700 1 700 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Posta ve telgraf ücretleri . 34 300 34 300 34 300 
12 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

posta ve telgraf ücretleri 500 500 500 
21 Telefon masrafları 15 000 25 000 25 000 
22 Millî Savunma Yüksek Kurulu 

telefon masrafları 1 000 4 000 4 000 

307 

308 

309 

Bölüm toplamı 50 800 63 800 63 800 

305 Millî Savunma Yüksek Kurulu 
için kira bedeli 8 000 8 000 8 000 

306 Giyecekler 
11 
12 

10 
20 
22 

50 

11 

12 

13 

14 

Başvekâlet 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
geçici görev yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmefiler-
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Taşıt masrafları 
Başvekâlet otomobilleri işletme 
masrafları 
Başvekâlet otomobilleri onar
ma masrafları 
Devlet vekilleri otomobilleri 
işletme masrafları 
Devlet vekilleri otomobilleri 
onarma masrafları 

9 200 
600 

9 800 

500 
5 000 

3 000 

48 000 

56 500 

2 000 

6 000 

3 000 

5 000 

3 000 

13 000 
750 

13 750 

500 
5 000 

3 000 

48 000 

56 500 

2 000 

6 000 

4 000 

5 000 

4 000 

13 000 
750 

13 750 

500 
5 000 

3 000 

48 000 

56 500 

2 000 

6 000 

4 000 

5 000 

4 000 
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Tahsisatın nev'i 

Basımevi kamyoneti ve moto
sikletleri işletme masrafları 
Basımevi kamyoneti ve moto
sikletleri onarma masrafları 
Ecnebi misafir otomobilleri iş
letme masrafları 
Ecnebi misafir otomobilleri 
onarma masrafları 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi masrafları 
îşçi gündelikleri 
Ham ve işlenmiş maddeler be
deli 
Diğer işletme ve yönetim mas
rafları 

1952 
Y U ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

2 000 

2 000 

1 000 

25 000 

175 800 

138 000 

141 800 

26 850 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

3 000 

2 000 

1 000 

28 000 

241 888 

138 000 

153 380 

26 850 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

3 000 

2 000 

1 000 

28 000 

241 887 

138 000 

153 380 

26 850 

Bölüm toplamı 306 650 318 230 318 230 

Konuk ağırlama masrafları 12 000 12 000 12 000 
örtülü tahsisat 1 500 000 1 750 000 1 750 000 
Arşivler genel masrafları 5 000 5 000 5 000 
4933 sayılı Kanun ve tüzüğü 
gereğince verilecek İnönü Ar
mağanı 1 1 1 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
yayın masrafları 2 000 2 000 2 000 

Dördüncü kısmı toplamı 1 825 651 2 087 231 2 087 231 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
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B. M. 

502 
10 
20 

Tahsisatın nevi 

Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yıllan borçlan 
1928 - 1947 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısmı toülamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 
1 

2 

3 

20 400 
721 311 
175 800 

1 825 651 
3 

2 743 165 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

1 
1 

2 

3 

; 

20 400 
738 478 
241 888 

2 087 231 
3 

3 088 000 

Lira 

1 
1 

2 

3 

• • — - : . ^ r « 

20 400 
738 479 
241 887 

2 087 231 
3 

3 088 000 

711 Basımevinde mevcut makina, 
alet ve gereçler onanmı 
II - Satmalma, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
751 Basımevi için alınacak makina, 

alât ve gereçler 
Maliye Bütçesine nakledilmek 
üzere 

Yatırımlar toplamı 

4 000 4 000 

3 500 8 500 

0 63 500 

4 000 

8500 

0 

7 500 76.000 12 500 



5 - Şûrayı Devlet 



Rapor 
19 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Yüksek Riyasetine 

Başlıca vazifeleri Anayasanın 51, 52 ve 61 nci maddeleriyle belirtilen Danıştay'ın 1953 se
nesi bütçe tasarısı tarafımdan tetkik olundu: 

1952 senesine göre memurları kadrosunda hiçbir değişiklik olmıyan mezkûr Başkanlığın büt
çesinde geçen seneye nazaran 71 435 lira bir fazlalık görülmektedir. 

Bu fazlalığın 40 250 lirası 4598 numaralı kanun gereğince bulundukları derecelerde sürelerini 
ikmal edip terfie liyakatleri musaddak bulunan memurların alacakları bir üst derece maaşların
dan ileri gelmektedir. 202 nci bölümdeki 3 900 lira fazlalık Maliye Bakanlığınca hizmetliler 
için tesbit olunan kadro maaşlarına göre yapılan intibaktan tevellüt etmekte ve çocuk zamların-
dan ileri gelen 1660 liralık; fazlalık da 206 nci bölümün 10 numaralı maddesine konulmuş bulun
maktadır. 209 ncu bölümde bulunan 2 425 lira tezayüt, maaşları yükselen memurlar için Hazi
nece Emekli Sandığına yapılacak ödemeler farkından ileri gelen meblâğdır. 

Geçen seneye nazaran 600 lira fazlasiyle 302 nci bölümün 40 numaralı maddesindeki 3 000 lira 
temizlik malzemesiyle nakliyata ve ilânlar ile dairede içilen ve temizlikte kullanılan su bedelle
rine sarf edilen paralar karşılığı olup mütevazi bir miktardan ibarettir. 

306 nci giyecekler bölümüne ilâve edilen 800 liraya gelince, Danıştay'da bu sene yalnız bir 
kısım hizmetlilere yaptırılacak palto bedelleri karşılığı olduğu anlaşılmıştır. 

451 nci yayın gidreleri bölümünün 20 numaralı maddesinde görülen 5 000 lira zam, evvelce 
Devlet Matbaasında tabolunan Danıştay Kararlar Dergisinin mezkûr matbaanın işlerinin çoğal
masından hariçte tabettirilmesi zaruretinden ileri gelmektedir. Şöyle ki, senede dört defa tab
olunan ve idare âmirleri için tatbikatta rehberlik eden kararların vaktinde ve meecanen vali ve 
kaymakamlara isali zaruridir. Kaldı ki, bu dergiler hariçten ve bilhassa iş sahipleriyle avukat
lar tarafından aranmakta ve münasip bedelle satılarak bedelleri Hazineye irat edilmekte oldu
ğundan kabulü lüzumlu görülmüştür. 

Bir de kabulü halinde Maliye Bütçesindeki tertibi mahsusuna nakledilmek üzere Başkanlık 
otomobilini yenilemek maksadiyle Bütçe tasarısına 15 000 lira konulmuştur. 

Kanuni miadını iki defadan fazla doldurmuş ve artık işleyemiyecek hale gelmiş bulunan Baş
kanlık otomobilinin yenilenmesi ve eskisinin satılmak üzere Maliyeye devri çok yerindedir ka
naatindeyim • 

Danıştay dairelerinin 1952 senesi 11 ayına ait mesaisini gösteren cetvel geçen senelerle muka
yeseli olarak birlikte sunulmuştur. 

Bütçe tasarısının aynen kabulü yüksek tasviplerine arzolunur. 

İstanbul Mebusu 
Seyfi Oran 
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M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
taşlar 
smurlar maaşı 

20 Açık maaşı 1 1 1 

Maaşlar 
10 Memurlar maaşı 816 825 857 075 857 075 

Bölüm toplamı 816 826 857 076 857 076 

Hizmetliler ücreti 43 500 47 400 47 400 

, XI - Başka fraklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar- v 
dımlar 

10 Çocuk zammı 
20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

1 

Bölüm toplamı 

17 340 
1 800 
3 000 
22 140 

19 000 
1 800 
3 000 -

> • • • 

23 800 

19 000 
1 800 
3 000 
23 800 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 1 1 
5434 sayılı Kanunun 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler . 47 321 49 740 49 746 
Temsil tahsisatı 3 000 3 000 3 000 

İkinci kısım toplamı 932 788 981023 981023 



B. 

301 

303 
304 

4 0 -

M. 

10 
20 
30 
40 
50 

Şûrayı Devkt 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masraflan 

Büro masraflan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
0teberi masrafları 
Aydınlatma 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

1952 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

4 500 
1 000 
1 500 
2 400 
1 500 

10 900 

1 300 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

wtffliftn 
Lira . 

4 500 
1 000 
1 500 
3 000 
1 500 

11 500 

2 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

lira 

,''» V 

6 000 
1 000 
1 500 
3 000 
1 500 

13 000 

2 500 

ve masraflan 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraflan ve 
yolluklan 

309 Taşıt giderleri 
11 Başkanlık otomobili işletme 

masraflan 
12 Başkanlık otomobili onarma 

masrafları 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 400 

10 
20 

306 
307 

10 
20 

Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon masrafları 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

11 000 
1 100 

12 100 

2 700 

500 
750 

1 250 

11 000 
1 100 

12 100 

3 500 

500 
750 

1 250 

11 000 
l 100 

12 100 

3 500 

500 
750 

1 250 
• • • " — * -

2 000 2 000 

2 000 

1 000 

3 000 

2 000 

1 000 

3000 

2 000 

1 000 

3000 

32 650 35 850 37 350 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyoncu 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatm nev'i Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone l 000 1 000 2 200 
Başka her çeşit masraflar 2 800 7 800 7 800 

Bölüm toplamı 3 800 8 800 10 000 

Dördüncü kısım toplamı 3 800 8 800 10 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 1 1 1 
Eski yıllar borçları 
1948 - 1951 yılları borçları 1 1 1 
1928 - 1947 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 2 2 2 

Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci* kısım toplamı 932 788 981 023 981 023 
Üçüncü kısım toplamı 32 650 35 850 37 350 
Dördüncü kısım toplamı 3 800 8 800 10 000 
Beşinci kısım toplamı 3 3 3 

GENEL TOPLAM 969 241 1 025 676 1 028 376 

Başkanlık otomobili satmalma 
bedeli 0 15 000 0 





6 - Basın-Yayın ve Turizm 
G. M. 
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Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkındaki mâruzatımdır : 

Umum Müdürlüğün durumu : 

28 . V . 1949 tarihli ve 5392 sayılı Kanunla teşkilâtlandırılmış olan bu Umum Müdürlüğün 
vazifeleri : Türkiye'yi dışarda tanıtmak, memleket içinde Cumhuriyet esaslarını ve Türk de
mokrasisinin gelişmelerini yaymak, basın ve yayın meslekinin ifadesiyle ilgili işlere bakmak ve 
dış turizmi geliştirmek şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu hizmetlerin, müstakil bir bakanlık mevzuu olabilecek kadar geniş ve şümullü olduğunu 
evvelâ arzetmek isterim. Bunları karşılamak üzere teklif edilen tahsisat yekûnu 9 478 895 lira 
ile bâzı Bakanlık bütçelerinin üstüne çıkmaktadır. Umum Müdürlüğün Başbakanlığa bağlı ol
ması şeklen ehemmiyetinin bir işareti ise de, bu hizmetlerin başında mesul bir Bakanın bulunma
ması tatbikatta Basın - Yayın ve Turizm işlerinin Hükümetin umumi programı içinde yer alan 
müstakar bir siyasete göre sevk ve idaresine ve buna muvazi olarak teşkilâtlandırılmasına imkân 
vermemiştir. 

Radyolarımızın durumu : 

Umum Müdürlük bütçesinin cari hizmetlere ait 5 797 685 liralık ödeneğinin yandan fazlası 
radyo neşriyatına aittir. 3 681 210 liralık yatırını tahsisatı ise tamamen radyolar içindir. 

Bununla beraber, memleketimiz radyo ihtiyaçlarını karşılama bakımından en geri bir durum
dadır. Çok uzak mesafelere propaganda neşriyatına tahsis edilmiş olan kısa dalgalı neşriyat is
tasyonumuz hariç, memleket içi neşriyat uzun dalgalı Ankara ve orta dalgan İstanbul radyola-
nna münhasırdır. Bunların hiçbiri bütün memlekete şâmil bir kudrette değildir ve olamaz. An
kara Radyosu Doğu ve Güney - Doğu illerimizde rahatça dinlenemediği gibi, İstanbul Radyosunu, 
bilhassa geceleri Ankara veya İzmir'de bile dinlemek imkânı yoktur. 

Esasen, meselâ 50 kilovat takatinde orta dalgalı bir istasyonun gece ve gündüz, her mevsimde 
- diğer radyoların tesirinden azade olarak - emniyetle dinlenebileceği saha âzami 100 kilometre 
yan kutrunda bir daire olup, memleketimizin 769 119 kilometre karelik genişliği göz önünde tutu
lursa bugün halkımıza sesini kolaylıkla duyuracak bir radyo şebekesinin 20 - 25 orta dalgalı radyo 
istasyonunun ihtiva etmesi lüzumu taayyün eder. Nitekim 132 000 kilometre kare için Yunanistan'da 
15, 110 000 kilometre kare için Bulgaristan'da 4, 256 000 kilometre kare için Yugoslavya'da 
21, 30 000 kilometre kare için Belçika'da 8 orta dalgalı istasyon vardır. Büyük şehirlerde prog
ramların değişikliği için aynı saatte ayrı ayn program yapan iki veya üç istasyon birlikte çalışırlar. 
Türkiye'de de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük merkezlerde bu ihtiyaç mutlak olup okul 
radyosu (Radio scolaire), Temel Eğitim Radyosu (Education de Base), Radyo Üniversite (Üniver
site Radio Phonique) programlarının tahakkuku buna bağlıdır. 

Bizde, mevcut iki istasyonumuz bu ihtiyaçlardan hiçbirini karşılayamadığı gibi, birçok halkımı
zın radyo ihtiyaç ve zevkini bizim radyolarımızı lâyıkiyle duyamadıkları için ancek ecnebi veya 
komşu radyolar vasıtasiyle tatmin zorunda kaldıkları maalesef bir hakikattir. Bunun ne gibi vahim 
mahzurları olduğunu beyana hacet yoktur. 
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içinde bulunduğumuz bu geri ve üzücü vasiyetten kurtulmaya doğru ilk adım olarak üç yeni 
•radyo istasyonunun yapılması Hükümetçe kararlaştırılmış bulunuyor. Buna ait bir kanun tasarısı 
yakında Büyük Millet Meclisine sunulacaktır, ikisi Doğu Anadolu'da (Erzurum ve Diyarbakır'da) ve 
birisi de Batı Anadolu 'da (îzmir 'de) olmak üaere kurulmaları düşünülen bu yeni orta dalgalı radyo is
tasyonlarımızın beheri takriben 4 895 000 liraya mal olacağından Ankara Radyosunun tevsii ve ısla
hı ile birlikte 15 000 000 liranın sarfı ieabedecektfr. 

Gelecek yıllara sâri taahhütler için Başbakanlığa yetki verecek olan kanuna intizaren yatırını 
bütçesine (Radyo istasyonları yapımı her türlü giderleri) karşılığı 3 094 710 lira tahsisat kon
muştur. Bu suretle bu inşa faaliyeti 1953 yılında başlıyafbilecek ve 1954 sonuna kadar ikmali 
mümkün olacaktır. 

Bu münasebetle şunu şimdiden hatırlatmak icabed'er ki bu yeni istasyonların senelik teknik 
işletme masrafları beheri için takriben 250 000 lira olacağından' yalnız bunlarm karşılığı sene
de 750 000 lira olacak ve diğer masraflarıyle birlikte Ibu yeni radyoların senelik gideri her 
halde bir buçuk milyon lira civarında olacaktır. Radyo şebekemizin ıtamamlanması zarureti bu 
istikamette devamlı bir artışı şimdiden derpiş etmemizi lüzumlu kılar. 

Radyo gelirleri : 

Bununla beraber, radyonun masraflarını karşılıyan bir tesis olduğunu gözden kaçırmamalı
dır. Bugünkü kifayetsiz tesisler muvacehesinde bile memleketimizde 592 407 radyo alıcısı mev
cuttur. Bunların temin ettiği gelir senede 5 924 070 lira olarak hesap edilebilirse de 1952 de 
tahsil olunan 5 695 268 liraya mukabil 1953 te 7,5 milyon liralık hasılat beklendiği (alıcı rad
yolar miktarının her sene üçte bire yakın bir nispette artışı sebebiyle) gelir bütçesi gerekçesinde 
ifade edilmiştir. Yeni radyo istasyonlarının kurulması bu inkişafı muhakkak surette hızlandı
racaktır. Bu istikamette, ucuz radyo alıcı cihazları temini, hattâ memlekette (bir imal veya yarı 
imal ve montaj endüstrisinin kurulması ele alınacak bir mesele olmalıdır. Her halü kârda, rad
yo neşriyatının masraflarından fazla varidat temin ettiği, haikikatta ise bunun bir gelir sahası 
değil, bir âmme hizmeti sektörü* olduğu nazarı dikkate alınırsa, radyolarımızın ıslahı ve inkişafı 
için geniş bir marjın mevcudiyeti tezahür eder. Bu bakımdan, bu kadar geniş bir inkişafa nam
zet olan Radyo İdaresinin, kâr maksadı gözetmîyen bir iktisadi Devlet teşkili haline getirilmesi 
(sözlü neşriyat bakrmından Hükümetin tam muraJkabesi ve direktif salâhiyeti asla ihlâl edil
meksizin) tetkika muhtaç bir mevzu halinde karşımızdadır. 

1933 radyo masrafları : 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü umumi masrafları hizmetlere göre ayrı bölümlere 
alınmamış ve bâzı hizmetler esasen müşterek bir mahiyet arzetmekte bulunmuş olduğundan 
5 797 685 liralık cari masraflardan ne miktarının doğrudan doğruya radyolarımıza ait olduğunu 
•eknazarda görmek mümkün değildir. Bununla beraber, Umum Müdürlük masraflarını ilişik cet
velde gösterildiği gibi bir tasnife tâbi tutmak tabeder. 

Bu cetvelde görüldüğü üzere, radyolarımız için yapılacak masrafın yekûnu, beklenen 7,5 mil
yon liralık gelire karşılık, 3 milyon liranın dunundadır. Hattâ bütün yatırım masraflariyle bir
likte ancak 6 milyon liraya baliğ olacaktır. Bu hal, radyo gelirleri nispetinde olsun bir ödenek 
tahsisi suretiyle radyolarımızın ıslahına henüz gidilmediğini gösterir. Vakıa, bölümlerin 1952 Büt
çesi; bölümleriyle mukayesesi, ödeneklerin bir miktar artırıldığını gösteriyorsa da bunlar asgari < 
hadde tutulmuş, izmir Radyosunun ihtiyaçları ise lâyıkiyle nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

izmir Radyosu Devlet radyoları arasına alındığına göre, şimdiki muvakkat tesisatın orta dalga 
istasyonu kuruluncaya kadar geçecek iki sene içinde ihtiyaca az çok cevap verecek şekilde ıslahı 
ieahader. Bu maksatla 761 nei bölümün 20 nci maddesine 160 600 lira ilâve edilerek bir kilowa-
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tın dununda olan şimdiki verici istasyon yerine hiç olmazsa 2 - 3 kilowatlık daha kuvvetli bir 
istasyonun ikamesi ve böylece yalnız Ege Bölgesinde îzmir Radyosunu dikkatle takip eden yuz 
binden fazla alıcı radyo sahibinin tatmini ve mümkün olduğu kadar memleketin diğer kısımlarında 
da dinlenmesinin temini teklife şayan görülmüştür. 

Diğer taraftan fuar dâhilinde mevcut küçük bina, bu radyoya verilen kadroyu ve sanatkâr
ları istiap edemiyecek kadar küçük ve stüdyosu kifayetsiz olduğundan, daha elverişli bir binaya 
mevcut muvakkat istasyonun nakli için 25 000 liralık tahsisatın ait olduğu bölüme ilâvesini de 
arz ve teklif ederim. 

Basın Ataşelikleri : "* 

Londra, Paris ve Washington Basın Ataşeliklerimi?: ve bilhassa New-York Haberler Büro
muz vazifelerini gittikçe daha ziyade semere vermekte olan bir tesirle ifa etmektedirler. Bu
nunla beraber, memleketimizin Anglosakson dünyasında ve Batı Avrupa'da tanıtılması için kuru
lan bu dairelerin bütün masrafları (propaganda ve yayın masrafları dâhil) 781 370 liradan 
ibarettir ki, kifayetsizliği zahirdir. Kendimizi iyi tanıtmak beynelmilel emniyetimizin esas şartla
rından biridir. Diğer memleketlere kıyasen bizim bu sahadaki gayret ve fedakârlığımız, bu suretle 
devamı tecviz edilemiyecek kadar azdır. 

Amerika'da New - York Haberler Bürosuna mümasil hiç olmassa daha iki üç büroya ihtiyacımız 
derkârdır. Geçen sene de mesele Ercümenimizde müzakere edilmiş, Filadelfia, New Orleans, Şikako, 
San Fransisko gibi merkezlerde birer Haberler Bürosuna lüzum gösterilmiştir. Diğer taraftan Lond
ra ve Vaşington Ataşeliklerimiz hemen tek bir Ataşeden ibaret,olup tek bir memurun bütün gayreti
ne rağmen bu kadar şâmil bir vazifeyi ifaya yetmiyeceği aşkârdır. Paris'te yeni kurulan Ataşelik 
aynı haldedir. Bunların hepsinden, şimdi alman randımanın sekiz on mislini elde etmek istiyorsak 
bu teşkilâtı tamamlamaya ve bu sahada şimdikinden çok fazla masrafın bir israf olmıyacağım kabule 
mecburuz. 

Tanıtma Dairesi : • • 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğünün çok faal olan bu servisi memleket içine ve 
yabancı memleketlere matuf tanıtma neşriyatı ile meşgul olan dairedir. Bunlar Türkçe ve yaban
cı dillerde neşrolunan kitap ve broşürler, sesli ve sessiz filimler, fotoğraflardır. Ayrıca, memle
ketimizi ziyaret eden yabancı gazetecilere ve güzide misafirlere gerekli dokümantasyonu da bu 
daire temin eder. Bu itibarla, Tanıtma Dairesi gerek hariçteki Basın Ataşeliklerimizin ve Ha
berler Büromuzun, gerekse yurt içinde Turizm Dairesinin yardımcısıdır. 

1 Mart 1952 den itibaren ceman 6120 metre uzunluğunda 23 aktüalite ve turistik sesli filim çe
kilmiş, bunlardan 72 kopya çekilerek yurt içinde ve dışında gösterilmiştir. Yabancı memleketlere 
gönderilen filimlerin uzunluğu 46 parçada 13Ö95 metredir. Bunlar Roma, Paris, Londra, Ne^-York, 
Atina, Kıbrıs, Yugoslavya'ya gönderilmiş, bu memleketlerin muhtelif sinemalarında gösterilmiş, ma
hallî aktüalite filim programlarına alınmış ve televizyon programlarında da bâzılarına yer verilmiştir. 

Fotoğraf yayınlarından da hariçte sergilerde, seyahat büroları vitrinlerinde, memleketimizi tanıt
mak için istifade edildiği gibi bütün arzu edenlere ve ecnebi basınına dokümantasyon mahiyetinde 
memleketimize ait çeşitli resimler temin edilmektedir. 

Nihayet, Türkçe ve yabancı dillerde yapılan kitap, dergi ve büroşür neşriyatı bu dairenin faali
yetini tamamlamaktadır. Bütün bu hizmetlerin umumi masraf yekûnu, 1952 ye nazaran bir miktar 
artırılarak 1953 Bütçesinde 724 100 liraya baliğ olacaktır. , 

Turizm Dairesi : 

Turizmi Teşvik Kanununun çıkmasiyle iştigal mevzuu bir kat daha genişliyecek Olan bu daire; 
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turistik müesseselerin murakabesi, turistik müessese belgelerinin verilmesi, Turizm Danışma Kuru
lunun çalışmalarının hazırlanması gibi idari hizmetlerin yanıbaşında geniş bir turistik propaganda
na^ mesuliyetini taşımaktadır. Bu son kısma 1953 t o ayrılabilen tahsisat 200 000 liradan ibarettir. 
Dairenin bütün masrafları 373 660 liradan ibaret olacaktır, istanbul, izmir ve iskenderun'da Tu
rizm rehberleri, istanbul ve izmir'de birer Turizm Bürosu ile ilk teşkilâtlanma adımlan atılmakta
dır. Bu işlere ayrılan tahsisat yekûnunun henüz pek cüzi olduğu görülüyor. Bu münasebetle, Tu
rizmi Teşvik Kanununda derpiş edilen teşvik fonunun ait olduğu bütçede yer alması lüzumuna da 
işaret ederim. 

Anadolu Ajmst : 

Anadolu Ajansı dış ve iç haberleri, Hükümetin tebligatını ve dünya piyasasını bir taraftan rad
yolarımıza, diğer taraftan memleket basınına ve alâkalı müesseselere aksettiren, Türkiye haberleri
ni de harice aksettirmesi mümkün bir müessese olarak lüzumludur. Ve muayyen bir âmme hizmeti 
ifa etmektedir. Bu hizmetin tekemmüle muhtaç olduğu, bu itibarla ajans bünyesinin ve idare şek
linin ıslahı gerektiği geçen iki bütçenin müzakeresi sırasında da hatırlatılmış ve Hükümet adına 
vait ve taahhüt edilmiş olduğu halde durumda büyük bir değişiklik yoktur. 

Bünye ıslahatının tahakkuk etmemesi, âcizane kanaatimce bu müessese ile yakından meşgul olan 
bir merciin mevcut olmamasının neticesidir. Diğer taraftan ajansın vazifelerini daha verimli olarak 
ifa etmesinin kendisinden beklenen hizmetlere mukabil verilmekte olan ücretin pek ziyade daraltıl
mış olmasiyle sekteye uğradığı da inkâr dilemez. 

Tam bir ajans mahiyetini alabilmesi için Anadolu Ajansının yeni tesislere ve memleket içinde 
ve dışında daha geniş teşkilâta, bilhassa daha ehliyetli elemanlara ihtiyacı vardır. Bütün bunların 
bir taraftan da verilen ücretle mukayyet olduğu nazara alınırsa 570 000 liralık ödeneğin artırıl
ması lüzumu tezahür eder. Hükümetle ajans arasında mukavele mevzuu olan bu hususta doğrudan 
doğruya teklifte bulunmak imkânı mevcut olmadığından keyfiyeti işaret etmekle iktifa ediyorum. 

601 nci bolüm hakkında gerekçede (Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirlerinin her türlü ücret 
ve giderleri) kaydı vardır. Ajansın halen dış muhabirleri mevcut değildir. Bu istikamette hizmetin 
genişlemesi bir zaruret olmakla beraber şu takdirde karşılığının temini, aksi halde dış muhabirler 
kaydının çıkarılması icabeder. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesinin radyoya ait olarak teklif ettiğim ilâve
lerle kabulünü yüksek komisyonun takdirine arzederim. 

izmir Mebusu 
• »* ı , t •» i Behzat Bügin 



B, Tahsisatın nev'i 

201 Maaşlar 
202 Ücretler 
204 Ecnebi uzanan ve hizmetliler 
206 Başka haklar 
207 Ecnebi dil para mükâfatı 
209 Emekli Sandığı keseneği 
301 Merkez daireleri büro masrafları 
302 Vilâyetler büro masrafları 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 P. T. T. Ücret ve masrafları 
305 Kira bedel 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 Tedavi masrafları 
309 Taşıt masrafları 
310 Basın ataşelikleri ve haberler bü

rosu masrafları 
403 Temsil masrafları 
417 Radyo istasyonları masrafları 
451 Yayın, turizm ve propaganda 

masrafları 
453 Katılma payı ve kongre, konfe

ranslar 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
601 Yardımlar 

BadyoLar 

239 400 
893 400 

6 500 

55 000 

83 000 
1 000 

20 000 
500 

9 200 
13 000 

1 000 
10 500 

1 385 000 

38 000 

34 625 

Basın ata
şelikleri Tanıtma Turizm 

230 490 45 300 
61 800 115 800 

— 12 000 
2 000 2 000 

5 000 7 000 
— 8 000 

— 16 000 

2 000 

480 080 

54 600 
50 700 
12 000 

1 500 

3 000 
5 000 
7 QQ0 

10 000 
9 $00 

18 000 14 000 

500 000 200 000 

. ' • — 6 360 

iç ve Dış 
Basın 

136 800 
42 900 

3 000 

8 000 
5 000 
3 <KK) 

400 
6 000 

2 000 

29 000 

Müşte 
masra 
Mer 

13 
5U 

1 

6 

1 

Y«kûn 2 790 125 781 570 724 100 373 660 236 100 32 



B. M. 

Basın - Yayın ve Turizm G. M. 
1952 
y u ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

ikinci hısım - Personel 
masrafları 

1953 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

— 49 — 
yılı için 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

J 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki memurlar maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki memurlar açık maaşı 

Bölüm toplamı 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler ve ecnebi memieket-

* lerdeki hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

204 Ecnebi uzman Ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

382 200 

390 630 
28 626 

301 457 

261 960 

737 760 

404 700 

410 790 
24 588 

840 079 

311 100 

904 800 

404 700 

410 790 
24 588 

1 

840 079 

311 100 

904 800 

999 720 1 215 900 1 215 900 

24 000 24 000 24 000 

T T - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar doğum yar
dımı 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar ölüm yardı
mı 

12 000 

6 000 

1 800 

1 000 

3 000 

12 000 

6 000 

1 800 

1 000 

3 000 

12-000 

6 000 

1 800 

1 000 

3 000 

l 500 1 500 1 500 

Bölüm toplamı 25 300 25 300 25 300 
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1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
B. M. Tahsisatın nev'i Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. O. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 86 240 

ikinci kısım toplamı 1 936 718 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

3 000 3 000 

86 240 86 240 

2 194 519 2 194 519 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

2 000 
1 000 
2 000 
4 000 
3 500 
6 500 

19 000 

2 000 
2 000 
4 000 
6 000 

38 000 
31 000 

83 000 

2 000 
1 000 
2 000 
9 000 
3 500 
6 500 

24 000 

2 500 
2 500 
6 000 
7 000 

42 000 
33 000 

93 000 

2 000 
1 000 
2 000 
9 000 
3 500 
6 500 

24 000 

2 500 
2 500 
6 000 
7 000 

42 000 
33 000 

93 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 1 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 15 000 

2 000 

21 000 

2 000 

21 000 



Basın - Yayın ve Turizm G. M. — 51 — 

Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri • 
Merkez telefon masraflar» 
Vilâyetler telefon masrafları 

Bölüm toplamı 

3 000 
18 000 
15 000 

51 000 

3 000 
20-000 
17 000 

61 000 i 

3 000 
20 000 
17 000 

61 000 

Kira bedeli 65 500 
Giyecekler 15 000 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 10 000 
Geçici görev yolluğu 15 000 
Ecnebi memleketler yolluğu 5 0Q0 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 12 000 

Bölüm toplamı 42 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

75 000 
14 000 

10 000 
25 000 
12 000 

12 000 

75 000 
14 000 

10 000 
25 000 
12 000 

12 000 

59 000 59 000 

Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme! 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma! 
masrafları 

Bölüm toplamı 

Basın ataşelikleri ve haberler 
bürosu masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

2 500 
2 500 

5 000 

2 000 

1 500 

6 500 

4 000 

14 000 

3 000 
1 500 
2 000 
5 000 

2 500 
3 000 

5 500 

2 000 

2 000 

6*500 

4 000 

14 500 

3 000 
2 500 
4 000 
5 000 

2 500 
| 3 000 

5 500 

2 000 
1 

2 000 
1 • 
1 6 500 
I 

4 000 

14 500 

3 000 
2 500 
4 000 
5 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
70 Posta, telgraf ve telefon mas

rafları 
80 Kira bedeli 
91 Sürekli görev yolluğu 
92 Geçici görev yolluğu 
99 Propaganda masrafları 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira. 

2 000 
2 000 

42 000 
35 500 

8 000 
10 000 

333 500 

1953 yılı 
I lüküraetçe 

istenen 
Lira 

2 000 
2 000 

45 000 
61 080 
12 000 
10 000 

333 500 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 
2 000 

45 000 
61 080 
12 000 
10 000 

333 500 

Bölüm toplamı 444 500 480 080 480 080 

Üçüncü kısım toplamı 740 000 828 080 828 080 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 7 600 7 600 7 600 
Ankara, İstanbul ve izmir rad 
yo istasyon ve stüdyoları yöne
tim ve işletme masrafları 

10 Müzik yayınları 500 000 598 000 598 000 
20 Söz yayınları 190 000 134 000 134 000 
30 Elektrik Ve muharrik kuvvet 

masrafları 445 000 475 000 475 000 
40 İsletme ve başka her cesit mas

raflar ' ' 85 000 105 000 105 000 
50 Kısa dalga propaganda yayın

ları her türlü masrafları' ' 0 73 000 73 000 

Bölüm toplamı 1 220 000 1 385 000 1 385 000 

Yayın, turizm ve propaganda 
masrafları 

10 Satmalma ve abone karşılığı 25 000 29 000 29 000 
20 Başka her çeşit yavm masrafları • • • } ; |2 0()() 24( ) {)00 2 4 0 00 ( ) 

30 Foto - Filim servisi masrafları 110 000 190 000 190 000 
40 Propaganda masrafları 38 000 70 000 70 000 
50 Radyo dinleme ve bültenloştir

me masrafları ' 38 000 38 000 38 000 
60 Turizm genel masrafları • 84 500 200 000 200 000 

Bölüm toplamı 467 500 767 000 767 000 



Basın - Yayın ve Turtan O. M. — 53 — 

B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Vıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derdneklere katılma 
payı 29 095 

20 Kongre ve konferanslara işti 
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları ' 9 200 

28 985 

12 000 

40 985 

28 985 

12 000 

40 985 Bölüm toplamı 38 295 

Dördüncü- kısım toplamı 1 733 395 2 200 585 2 200 585 

Beşinci kısmı Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 2 500 2 500 2 500 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 villan borçları 4 000 2 000 2 000 
20 1928 - 1947 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 4 001 2 001 2 001 

Beşinci kısım toplamı tf 501 4 501 4 501 

Altıncı kısım - Yardımlar 
001 Ajans ödeneği ve ajans dış mu

habirlerinin her türlü ücret ve 
masrafları 570 000 570 000 570 000 

Altıncı kısım toplamı 570 000 570 000 570 000 

KISIMLAR TOPLAMI 
ikinci kısım toplamı 
(îçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

1 936 718 
740 000 

1 733 395 
6 501 

570 000 

4 %6 614 

2 194 519 
828 080 

2 200 585 
4 501 

570 (300 

5 797 685 

2 194 519 
828 080 

2 200 585 
4 501 

570 000 

5 797 685 
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B. M. 

711 

741 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar' 
Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve gereçler ona
rımı 
Radyo istasyonları yapımı 
türlü masrafları 

her 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

?m ooo 

0 

1953 : 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

357 200 

3 094 710 

pılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

357 200 

3 094 710 

752 

761 

0 

0 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 
Yeniden radyo istasyonları ku
rulması ve mevcut istasyonla
rın esaslı surette genişletilme
si ve düzenlenmesi masrafları 

10 Yeni yapılar 
20 Alınacak mal 

ler 

0 800 

İnşaat karşılığ? olarak Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesine 
Satmalmacak nakil vasıtaları 
karşılığı olarak Maliye Bakan
lığı Bütçesine 

Yatırımlar toplamı 

0 

304 401 

60 000 

18 500 

800 

a, alet ve gereç -

Bölüm toplamı 

Toplam 

i04 400 

1 

104 401 

304 401 

75 000 

75 000 

150 000 

3 602 710 

75 000 

75 000 

150 000 

0 

3 681 210 3 602 710 
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Rapor 
22 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

İstatistik üenel Müdürlüğünün 1953 Bütçe tasarısı taralımdan tetkik olundu. 3 699 lirası âdi 
bütçede ve 20 000 lirası da yatırımlarda olmak üzere ceman 23 699 lira tenzil ve 308 123 lira zam 
vardır ki bu ilâve ve tenziller berveçhi zir arzolunur : 

201 nci merkez memurları aylıklarında görülen 22 200 lira zam, 4598 numaralı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince verilmesi icabeden bir ve iki üst derece maaş farklarından ileri gelmektedir. 

202 nci ücretler bölümündeki 7 200 liralık fark bu sene Devlet dairelerinde hizmetlilere tat
bik edilen ayarlamadan ibaret bulunmuştur. Esas itibariyle hizmetliler adedinde bir değişiklik 
mevcut olmayıp ufak aylıklı 153 hizmetliye yapılan zam ayda (600) liradan ibarettir. 

203 ncü geçici hizmetlilerde geçen seneye nazaran görülen 13 800 lira fazlalık son defa ya
pılmış olan sayımların kontrol ve vasıflandırılması ve tablolarında işlenmesi hususlarının temini, 
üçüncü sene nihayetine kadar bitirilmesi1 5622 numaralı Kanunun 11 nci maddesi hükümlerin
den ve bu işlerin bu sene gayesine kadar yapılıp neticenin alınması gerekmekte bulunmuş oldu
ğu gibi istatistik elemanı yetiştirmek gayesi ile açılacak kursta istihdam edilecek öğretmen ve 
idarecilerle iki şoföre verilecek ücretlerden dolayıdır. E cetvelinde şimdiye kadar bulunan me
murlar adedi senelerden beri bu miktarı muhafaza etmekte olduğundan fikrimce bunların ge
lecek seneden itibaren daimî hizmetliler arasında yer almaları daha muvafık olur. 

204 ncü bölümde de geçen seneye oöre 30 000 liralık bir fazlalık vardır. Bu fazlalık Millî gelir, 
Millî muhasebe, nüfus harekt * ' i ' . istitistik organizasyonu, zirai tahmin ve kalkınma konularında 
çalışmak üzere getirtilecek altı uzman ile bunlara yardımcı olarak katılacak lisan bilir daktilo 
ve mütercimler için konulmuştur. Şöyle ki; uzmanların ödenekleri ve Türkiye'ye kadar gelip gitme 
yol paraları her ne kadar milleterarası teşkilât tarafından verilecekse de bunların Türkiye'de ikamet 
edecekleri müddete ait seyahat masrafları ve iaşe bedelleri seneliği 75 600 lira tutmakta "<e kendi
lerine verilecek yardımcı mütercim ve daktilonun ücretleri de yılda «24 600» lirayı bulmaktadır ki, 
bu meblâğa karşı geçen sene bütçelerinde mevcut 70 000 liralık ödeneğe 30 000 lira ilâvsi kâfi gel
mektedir. 

206 nci bölümün yalnız doğum tertibine 1 000 lira zam teklif olunmaktadır. 

207 nci bölümde mevcut tahsisat bu sene için tenzil edilmiştir. 

208 nci Emekli Sondığına yapılacak ödemelerde bu sene 1622 liralık bir artış mevcuttur. 

301 nci merkez daireleri büro giderleri bölümünün 50 sayılı aydınlatma ve 60 numaralı ısıtma ter
tiplerin deki ceman 6 000 lira zam yukarda arzolunduğıı veçhile iki sene evvel yapılan sayım netice
lerinin bu sene bitirilmesi kanun hükmü iktizasından olduğundan fazla mesaiden dolayı bu ödeneğin 
kabulü zaruri görülmüştür. 

303 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümüne bu sene yalnız bir lira konulmuştur, tdarede önü
müzdeki senede kullanacağı kadar bu cins evrak mevcuttur. 

304 ncü bölümün 20 sayılı telefon giderleri tertibine, idare binalarının çok dağınık ve artmış 
olması ve işlerin çeşitli ve çoğalmış bulunması yüzünden muhabere imkânlarını sağlamak üzere bu 
tertibe 2 500 lira ödenek ilâve edilmiştir. 



— 57 — 
Kir» bedeline ait 305 nci bölüme yeni kiralanan binaların icar bedeli olarak 4 000 lira ilâve edil

miştir. 

306 ncı giyecekler feölümü: 47 hizmetliye yaptırılacak elbise, palto, kundura ile 3 müstahdeme 
alınacak tulum ve 3 ücıetliye verilecek lastik çizme bedeline geçen seneki tahsisat kâfi gelmiyeeeğin-
den bu tertibe konan 1 500 lira ilâvenin kabulü zaruri görülmüştür. 

307 nci bölümdeki 20 000 liranın 10 000 lirası, cari istitistiklerin genişlemesi ve mahsul durumu 
tahminlerinin yeni şekle ifrağı dolayısiyle kontrolve tetkik işleri çoğaldığından harice sevkolunacak 
memurlar ile geçici görevle vazifelendirilecek memurların zaruri masraf ve yevmiyeleri 'karşılığı 
ve bakiye 10 000 lirası da yabancı müstahdemlerle bunlara yardımcı olarak verilecek mütercimler 
ile daktilo gibi personelin yollukları için teklif edilmiştir. 

308 nıci tedavi giderleri bölümündeki 1 000 lira zammın kabulü de zaruri görülmektedir. 

309 ncu taşıt giderleri bölümüne konulan 5 000 liradan 3 000 i iki taşıtın işletme giderleri ve 
2 000 lirası da mezkûr taşıtların onarım masrafları alarak teklif edilmektedir. 

403 ncü temsil giderleri, yerli ve yabancı ve meslek ile alâkalı misafirlere verilecek yemek ve 
ağırlama masrafı olup 1 000 lira fazlasiyle teklif edilmektedir. 

417 noi nüfus saymıı giderleri tertibinde 150 000 lira fazlalık mevcuttur. Bu da evvelce arzolun-
duğu veçhile 1953 senesinde evvelki sayımın neticelerinin alınması için kod, tasnif ve tabülâsyon işle
rinde çalıştırılan ve adedlerinin artırılması icabeden muvakkat memurların yevmiyeleri karşı
lığı olarak 150 000 lira fazla teklif edilmiştir. Yine bu bölümün 30 numaralı tertibine iktisadi ve 
içtimai sahalardaki gelişmelerimizin takibi maksadı ile yapılacak zirai maliyet ve muhasebe ve 
zirai ölçü birimi, aile bütçesi işsizlik, meslekler, millî gelir gibi muhtelif anketlerin icabettirdi-
ği hazırlık masrafları karşılığı olarak 25 000 lira zam yapılmıştır. 

Kezalik bu bölümün 40 numaralı tertibine sanai ve iş yerleri sayım ve anketleri ile cevaplarının 
işlenmesi ve sayım neticelerinin alınması için 15 000 lira zam teklif edilmiştir* 

451 nci satmalma ve abone karşılığını gösteren bu bölüme 2 000 lira fazla teklif edilmektedir. 
Meslekî konulara ait neriyatın muntazaman takibi için bu miktar tahsisat farkı istenmekte ve kabu
lü de zaruri görülmektedir. 

îdare mesaisinin seneden seneye hacmi artmakta ve idarenin her sene tekâmül eden neşriyata 
aranmakta olduğundan bu bölümün 20 numaralı maddesine 10 000 lira zam teklif edilmektedir. 

Milletlerarası istatistik mevzuları ile ilgili kongre ve konferanslara iştirak masraflarını karşıla
mak ve bu gibi meslekî içtimalara fazlaca iştirak edebilmek maksadiyle 453 ncü bölüme 2 000 
lira fazla teklif yapılmıştır. 

istatistikçi yetiştirme ve memurların kendi branş ve ihtisaslarında ilerlemelerini temin için 
yetiştirme merkezlerine, kursların yönetim giderleri ile çeşitli giderleri karşılığı olarak 476 ncı kurs 
giderleri bölümüne 11 000 lira ödenek yeniden konulmuştur. 

Yatırımlar 

711 nci makine, alet bölümünden 10 000 lirası tenzil edilmiştir. Yüksek Komisyonun nazarı tas
vibine arzolunr. 

istanbul Mebusu 
Seyfi Oran 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 
10 
21 
22 

202 
203 
204 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

ücretleri 70 000 100 000 

Merkez memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 

661 050 
1 

1 

661 052 

295 800 
100 000 

683 250 
1 

1 

683 252 

303 000 
113 800 

683 250 
1 

1 

683 252 

303 000 
113 800 

100 000 

206 

207 

209 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge-

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 52 623 54 245 

10 
20 
30 

reğeince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince' ödenecek para mü
kâfatı 

15 000 
1 600 
2 500 

19 100 

5 000 

15 000 
2 600 
2 500 

20 100 

2 500 

15 000 
2 600 
2 500 

20 100 

2 500 

54 245 

îkinci kısım toplamı 1 203 575 1 276 897 1 276 897 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

Üçüneü kısım -. Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
10 Posta, telgraf ücretleri 
20 Telefon masrafları 

Bölüm toplamı 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

309 Taşıt masrafları 
21 Taşıt işletme masrafları 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 000 
2 000 
3 000 
6 000 
4 000 
20 000 
39 000 

4 000 
2 000 
3 000 
6 000 
5 000 
25 000 
45 000 

4 000 
2 000 
3 000 
6 000 
5 000 
25 000 
45 000 

1 200 1 1 

13 000 
2 500 
15 500 

26 000 
6 000 

13 000 
5 000 
18 000 

30 000 
7 500 

13 000 
5 000 
18 000 

30 000 
7 500 

1 000 1 000 1 000 
5 000 15 000 15 000 
40 000 40 000 • 40 000 

20 000 30 000 30 000 

66 000 86 000 86 000 

5 000 6 000 6 000 

0 3 000 3 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

22 Taşıt onarma masrafları 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

G. M. 
1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 

0 

158 700 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 

5 000 

197 501 

2 000 

5 000 

197 501 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
417 Sayım ve anket masrafları 

10 Nüfus sayımı masrafları 
20 1950 tarım sayımı neticelerinin 

tasnifi masrafları 
30 Çeşitli anket masrafları 
40 Sanayi ve iş yerleri sayımı ve 

anketi masrafları 

418 

451 
10 
20 

Makina fişi satmalma masraf
ları 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

4 000 

50 000 

1 
50 000 

50 000 

Bölüm toplamı 150 001 

175 000 

3 000 
100 000 

Bölüm toplamı 103 000 

5 000 

200 000 

1 

75 000 

65 000 

340 001 

175 000 

5 000 
110 000 

115 000 

5 000 

200 000 

1 

75 000 

65 000 

340 001 

175 000 

5 000 
110 000 

115 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

1 000 

8 000 

1 000 

10 000 

1 000 

10 000 

Bölüm toplamı 9 000 11 000 11 000 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

476 

501 
502 

10 

10 
20 

Kurs masrafları 
Yetiştirme merkezleri genel 
masraflan 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçla/r 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yıllan borçlan 
1928 - 1947 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
tkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

0 

0 

441 001 

1 

1 
1 

2 

3 
• 

1 203 575 
158 700 
441 001 

3 

1 803 279 

11 000 

11 000 

657 001 

1 

1 
1 

2 

3 

1 276 897 
197 501 
657 001 

3 

2 131 402 

11 000 

0 

657 001 

1 

1 
1 

2 

3 

1 276 897 
197 501 
657 001 

3 

2 131 402 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
711 Makina, alet ve gereçler onarı

mı 30 000 20 000 20 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 50 000 50 000 50 000 

Yatırımlar toplamı 80 000 70 000 70 000 
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Rapor 

15 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Yüksek Riyasetine 

Vazife ve salâhiyetleri 1951 ve 1952 seneleri bütçe raporlariyle arzedilmiş bulunan «Devlet Me
teoroloji işleri Umum Müdürlüğü» nün 1953 senesi bütçe tasarısı tarafımdan tetkik olundu. Bu sene 
bütçesinde görülen zam ;ve tenziller aşağıda yazılıdır: 

201 nci aylıklar bölümünde 3 600 lirası merkez memurlarına ve 79 800 lirası da iller memurlarına 
ait olmak üzere ceman 83 400 liralık bir zam mevcuttur. 

Bu müdüriyetin kanununa dayanan merkez kadrosunda hiçbir değişiklik yoktur. Yalnız mer
kez kadrosundan 60 lira maaşlı bir memuriyet «L» cetveline alınarak 25 lira asli maaşlı dosya ve 
ambar memurlukları fiilî kadroya nakledilmiş ve bu tebeddül ödeneklerde bir tesir icra etmiyerek 
denk gelmiştir. 3 600 liralık zam 1953 senesinde 4598 numaralı kanun hükümlerine göre terfie hak 
kazanan memurlara verilecek maaş farkından tevellüt etmektedir. 

İller kadrosunda bu sene mevcuda ilâve olarak açılması tasavvur edilen istasyonlara lâzım olan 
2 müdür, 2 meteoroloji memuru ve bir başrasatçı kadroları «L» cetvelinden naklen fiilî kadroya alın- . 
mış olmakla bunların maaş tutarları ile keza illerde bir üst derece maaş almayı hak eden memurlara 
verilecek farklardan dolayı bütçeye 79 800 lira ilâve edilmiştir. 

202 nci ücretliler bölümünde 655 800 liralık bir zam mevcuttur. Bu zam iki sebepten ileri gel
mektedir. 

Birincisi; istasyonların çoğalması ve mevcut istasyonların yeni ve teknik elemanlarla takviye 
ve teçhizini icabettirmektedir. Amerikan yardımından sağlanarak alınan alıcı ve verici telsiz posta-
lariyle elektrojen motörleri ve yüksek hava sondajlarına lüzumlu eleman temini için merkez ve 
iller teknisiyenlerinin artırılması ieabetmiştir. 

İkinci sebep; hizmetliler ve teknisiyen memurların aylıklarının Maliye Bakanlığının tensip 
ettiği şekilde yeni bareme intibak ettirilmesinden ileri gelmiştir. 

206 nci bölümde görünen 2 000 lira zam iller memurlarının çocuk zamlarından ibarettir. 

209 ncu bölümdeki 41 161 lira zam Emekli Sandığına yapılacak ödemelerdir. 

301 nci bölümdeki 4 000 lira zammın 2 000 lirası kırtasiye ve 2 000 lirası da demirbaş eşyaya 
ait olup arzolunan hizmet genişlemesinden ileri gelmektedir. 

302 nci bölümdeki 7 500 liralık zam da aynı sebeplere binaen iller büro giderlerine konmuştur. 

Ve yine 303 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümüne de 4 000 lira ilâve edilmiştir. Bunlar yalnız 
kâğıt ve def ter. olmayıp basılı harta ve hava plânlarını ihtiva eder. 

Bölüm 305 - Kira bedellerinde görünen 4 800 liradan merkeze ait 500 lirası Umum Müdürlü
ğün işgal ettiği binanın kira mukavelenamesi mucibince temizlik ve aydınlatma resimlerinin kira
ya ilâveten verilmesi müstecire ait olduğundan, illere ait 4 300 liradan yeni açılacak rasat mer
kezlerinden bir kısmına ait kira bedelinden ibaret bulunduğundandır. 

Teşkilâtın tevsiinden dolayı sürekli ve geçici görev yollukarı için 20 000 lira 307 nci bölüme 
konmuştur. 

308 nci tedavi giderleri bölümü de 4 000 lira fazlalık göstermektedir. 



309 nen taşıt işletme ve onarma giderlerinin iller tertibine konulan 9 000 lira zam zaruri gö
rülmüştür. 

417 nci bölüm : Halen mevcut olan ve yeni açılacak istasyonların işletme giderlerine 94 000 
lira zam yapılmış ve bu işletmeler esasen çok n asraflı teknik işler olduğundan kabulü zaruri bu
lunmuştur. 

Bugün istihdam olunan memurların büyük bir kısmı orta tahsilli memurlar olmalarına rağmen 
idare ve teknik âmirlerin gayret ve himmetleri sayesinde bu gençler vazifelerini büyük bir dik
kat ve itina ile yapmakta iseler de bunlardan bir kısmının Teknik Üniversitede de idare namına 
tahsil etmeleri idarenin istikbali için faideli olacağından bu hususu temin için 450 nci bölüm ye
niden açılmış ve 10 350 lira ödenek konulmuştur. 

451 nci satınalma ve abone karşılığı yayın giderleri bölümüne 5 750 lira zam yapılmıştır. Keza 
mevcut teknik elemanlann bilgilerini takviye için yabancı memleketlere kanun mucibince stajiyer 
olarak gönderilecek memurların yolluk ve giderleri için 452 nci bölüme 4 000 lira zam yapılmış
tır. 

Memur ve hizmetlilere meslek icabı yapılmakta olan kurs için mevcut 476 nci bölümdeki tahsi
satın senevi 5 000 lira artırılarak fazla memurun kursa şevkleri zaruri görülmüştür. 

Yattrtmlar 

Kalaba Köyündeki meteoroloji İstasyonu ile depo binasının esaslı tamiri için 701 nci onarma 
bölümüne 260 000 lira konulmuştur. 

Bâzı yerlerde, ezcümle Çanakkale, Çorum, Şile ve Giresun'da mevcut bulunan veya yeniden 
temin olunacak idare arsaları üzerine yeniden yapılacak istasyon binaları için 741 nci yapı gider
leri bölümüne 30 000 lira zamla 40 000 liraya iblâğ edilmiştir.. 

751 nci bölümden 40 000 lira tenzil edilmiştir. 

Bütçe tasarısının tadili veçhile kabulü yüksek komisyonun tasvibine arzolunur. 

İstanbul Mebusu 
» , Styfi Oran 
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1952 1963 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
B. M. Tahsisatın nev'i l i r a Lira Lira 

201 

202 

206 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

1 - 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 

Bölüm toplamı 

287 100 
795 000 

1 

1 

1 082 102 

74 760 
210 540 

285 300 

290 700 
874 800 

1 

1 

1 165 502 

122 700 
818 400 

941 100 

290 700 
874 800 

1 

1 

1 165 502 

122 700 
818 400 

941 100 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm vardı-
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

9 600 

50 000 

1 200 

2 800 

1 200 

2 600 
1 000 

68 400 

9 600 

52 000 

1 200 

2 800 

1 200 

2 600 
1 000 

70 400 

9 600 

52 000 

1 200 

2 800 

1 200 

2 600 
1 000 

70 400 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y U ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 

301 

302 

303 
304 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 74 702 115 863 115 863 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro masraflan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1 510 505 

2 900 
600 

1 80Ö 
2 600 
2 600 

1 

10 501 

3 200 
1 500 
4 500 
5 800 
7 000 

11 000 

33 000 

2 292 866 

5 000 
600 

3 800 
2 600 
2 600 

1 

14 601 

7 000 
1 500 
7 500 
6 500 
7 000 

11 000 

40 500 

2 292 866 

5 000 
600 

3 800 
2 600 
2 600 

1 

14 601 

7 000 
1 500 
7 500 
6 500 
7 000 

11 000 

40 500 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masraflan 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâvetler telefon masrafları 

5 400 

4 000 

100 000 
3 000 
16 000 

10 000 

4 000 

100 000 
3 000 
16 000 

10 000 

4 000 

100 000 
3 000 
16 000 

Bölüm toplamı 123 000 123 000 123 000 
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1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
B. 

305 

306 
307 

308 

M. 

11 
12 

10 
20 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâvetler 

Lira 

29 500 
15 700 

45 200 

3 500 

10 000 
16 500 

26 500 

1 000 
2 000 

Lira 

30 000 
20 000 

50 000 

3 500 

20 000 
26 500 

46 500 

2 000 
5 000 

Lira 

30 000 
20 000 

50 000 

3500 

20 000 
26 500 

46 500 

2 000 
5 000 

309 
21 

22 

31 

32 

Bölüm toplamı 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

3 000 

2 000 

1 000 

12 000 

5 000 

20 000 

270 101 

7 000 

2 000 

1 000 

17 000 

9 000 

29 000 

324 101 

7 000 

2 000 

1 000 

17 000 

9 000 

29 000 

324 101 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

417 İşletme genel masraflan 
450 Teknik Üniversite ve yüksek 

okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 

311 000 405 000 

10 350 

405 000 

10 350 



Devlet Meteoroloji İşleri O. M. 

B. 

461 

M. 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Bölüm toplamı 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 250 
15 000 

1C 250 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
20 000 

22 000 

2 000 
20 000 

22 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin yolluk ve masrafları 

Bölüm toplamı 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 

476 

15 000 

0 

0 

19 000 

0 

7 400 

11 600 

19 000 

20 
payı 
Kongre ve konfernaslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

Bölüm toplamı 

Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 

Dördüncü kısım toplamı 

10 000 

6 000 

16 000 

9 000 

367 250 

13 100 

6 000 

19 100 

14 000 

489 450 

13 100 

6 000 

19 100 

14 000 

489 450 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 

1 000 

1 000 

1 500 

250 

1 500 

250 



70 — 

B. M. 

Devlet Meteoroloji ] 

nev'i 

Eşleri G. M. 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 1928 - 1947 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

800 

1 800 

2 800 

1 510 505 
270 101 
367 250 

2 800 

2 150 656 

800 

1 050 

2 550 

2 292 866 
324 101 
489 450 

2 550 

3 108 967 

800 

1 050 

2 550 

2 292 866 
324 101 
489 450 

2 550 

3 108 967 

Yatarımlar 

I - Onarmalar 
701 Meteoroloji istasyonlarının 

onarım masrafları 10 000 270 000 270 000 
711 Meteoroloji istasyonlarında 

mevcut makina alet ve gereç
ler onanmı 7 000 7 000 7 000 

İT - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

741 

751 

752 

Meteoroloji istasyonları yapı 
masrafları 
Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 
Satın alınacak motorsuz taşıt
lar 

Yatırımlar toplamı 

10 000 

62 000 

200 

89 200 

40 000 

22 000 

200 

339 200 

40 000 

22 000 

200 

339 200 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak taşıtlar karşılığı 
olup Maliye Bakanlığına 0 24 000 

GENEL TOPLAM 89 200 363 200 0 



9 - Diyanet İşleri Reisliği 



Rapor 
16 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1953 yılı Bütçesini bölüm ve maddeleri üzerinde tetkik ettim : 

1953 yılı Bütçesinin 1952 yılı Bütçesine nazaran gösterdiği (850 928) liralık farkın neden 
husul bulduğunu ve bu sene için teklif olunan tahsisat fazlalığının dayandığı mucip sebepleri ve 
bu husustaki kanaatlerimi sırasiyle aşağıda arz ediyorum : 

1. 201 nci bölümü teşkil eden baren dâhili memurlar kadro ve tahsisatında bir değişme yok
tur. Geçen seneki miktar aynen muhafaza edilmiştir. 

2. 202 nci bölümün 11 nci maddesini teşkil eden (Merkez hizmetlileri ücreti) ne (2 760) li
ralık bir ekleme yapılmıştır. Bu zam; 

Dairesince verilen izahata göre bir daktilonun aylık ücretine 25 lira, bir gece bekçisi ile bir 
başodacınm aylık ücretlerine yapılan 15 lira zamdan hâsıl olan 960 lira ve 150 lira ücretle ye
niden kadroya alınacak bir daktilonun yıllık ücret tutarı olan (1 800) liradan mütevellittir. Oda
cı ve gece bekçisinin ücretlerine zam yapılması Maliye Bakanlığınca kabul olunan intibak prensibi
ne uygundur. 

(D) cetveline ithal olunan 150 liralık yeni daktilo kadrosu ise, hayrat hademelerinin çoğalma
sından dolayı bunların sicillerini tutmak ve tanzim etmek hususunda bir daktiloya ihtiyaç hâsıl 
olmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. Bu itibarla 2 760 liranın kabulü zaruri görülmüştür. 

3. 202 nci bölümün 11 nci maddesine dâhil 29 hizmetlinin ücretlerine birer miktar zam ya
pılması düşüncesiyle bu maddeye (9 600) liralık fazla bir tahsisat konulmuş ise de; yaptığım 
tetkikatta bu 29 hizmetliden 27 sini Kuran öğretmenleri, birisini İstanbul camileri elektrikçisi, 
birisini de İstanbul Müftülüğü bekçisi teşkil etmektedir. Halbuki ücretlerine birer miktar zam 
yapılmak istenen bu 27 Kuran öğretmenleri 1952 yılında ücretlerine yapılan zamlarla terfi gör
müş olduklarından bu öğretmenlerin ücretlerine bu yıl da zam yapılması doğru olmıyacağıdan bun-
lara tahsis olunan (8 100) liranın yeniden kadroya ilâvesi teklif olunan 60 Kuran öğretmenliği 
yerine bu miktarın 9 ilâvesiyle 69 a çıkarılmasını uygun görmekteyim. 

Halen Kuran öğretmeni olarak ücret alanların miktarı 256 aded olup bunlar dereceleri itiba
riyle 75 liradan 150 liraya kadar ücret almaktadırlar. Buna mukabil bine yakın fahriyen Kuran 
öğretmenliği yapmakta olan kimselerin mevcut olduğunu tetkikatım sırasında öğrenmiş bulunu
yorum. Kadroya ilâvesi teklif olunan bu 69 öğretmen kabul Duyurulduğu takdirde vazifeye ar-
zettiğim bini mütecaviz fahrî öğretmenler arasında liyakat gösterenler alınacaklardır. Yine bu 
bölümde 12 nci madde içerisinde (9 000) lira tahsisat mukabilinde (D) cetveline yeniden 15 odacı 
istenmektedir. 

Kadroya ilâvesi istenilen bu 15 odacının müftülükler için talep olunduğu anlaşılmıştır. Fil
hakika taşrada birçok müftülerin kâtip ve odacıları yoktur. Dinî bir müessese olan bir makama 
bir odacı tahsisinin uygun görülmesi kanaatindeyim. 

4. 202 nci bölümün 13 ncü maddesinde (hayrat hademesi ücretleri) 1952 yılında (4 951 200) 
lira iken 1953 yılında (586 260) lira fazlasiyle (5 537 460) lira olarak teklif olunmaktadır. Ta
lep olunan bu fazla ödenekten (226 260) lirası halen istihdam edilmekte bulunan 854 aded imam, 
hatip ve müezzin ücretlerine yapılacak âzami 25, asgari 10 lira bir zam yapılmış olunacaktır. 
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Yaptığım tetkika ve aldığım izaha göre halen camilerde vazife görmekte olan imam ve müez

zinler hariçte başka bir vazife almadıklarından ve yalnız almakta oldukları ücretle maişetlerini 
temin etmekte bulunduklarından bu vazifelilerin bugünkü hayat standardı karşısında geçimlerini 
temin gayesiyle velevki basit dahi olsa bu şekilde kıstoıen terfih yoluna gidilmesi tasvibe &|htn 
görülmüştür. 

5. Arta kalan (360 000) lira da bu sene için yeniden kadroya (500) imam, hatip ve müezzin 
kadrosu için tahsis olunmuştur. 

Bugünkü vaziyete göre birçok camiler kadrosuz bulunduğuna ve halk tarafından her tarafta 
geniş mikyasta yapılmakta olan camiler için mütemadiyen imam ve müezzin istenildiğine göre 
tdarenin bu ihtiyaç ve talepleri karşılamak üzere (60) lira aylık ücretle yeniden 500 imam, ha
tip ve müezzin kadrosunun karşılığı olan (360 000)" lirayı 1953 yılı Bütçesine koymuş olması ye-
pinde görülmüştür. 

Bu mevzuda yüksek komisyona bir fikir verebilmiş olmak için 1948 yılında tesbit edilmiş olan 
mabet miktariyle nevilerini aşağıda arzetmeyi faydalı gördüm. 

Vüâyet ve kaza merkezlerinde Bucak ve köylerde T O P L A M 
Cami Mescit Cami Mescit Cami Mescit 

4 712 576 ' 15 717 4126 # 20 429 4 702 . 

6. 206, 207, 209 ncu bölümlerin bâzı maddelerinde görülen artışlar mer'i kanunlar ahkâmı
nın mecbur tuttuğu ödemelerdir ki yerinde görülmüştür. 

7. 301 nci bölümde yapılmış olan (1 000) liralık bir indirmeye mukabil kırtasiye ve döşe
me maddelerine yapılan 2 000 liralık ekleme işin zarureti karşısında uygun olarak mütalâ edil
miştir. 

8. 302 nci bölümün 20, 40, 60 ncı maddelerinde görülen indirmelere mukabil 30 ncu maddeyi 
teşkil eden döşeme kısmına (6 000) liralık zam, taşra teşkilâtında demirbaş noksanlığının fazla 
olması ve çalışanların birçok zorluklarla karşı karşıya bulunması sebebiyle ihtiyar olunmuştur. 

. 9. 303 - 308 nci bölümlerde bir değişme yoktur. 1952 yılındaki tahsisat aynen kabul olun
muştur. • 

10. 451 nci bölümün 10 ncu maddesinden 25 bin lira tenzil edilmek suretiyle (10 000) liraya 
indirilmiştir. 1952 yılrnda bu maddenin 35 bin liraya çıkarılmasındaki gaye Hamdi Aksekili Kü
tüphanesinin satınalınmasına yüksek komisyonca karar verilmiş olmasından ileri gelmekte idi. 
Yapmış olduğum tahkika göre bu çok değerli kütüphane maalesef henüz satınalmmamıştır. Malî 
yılın sona ermesine iki buçuk ay gibi kısa bir zaman «kaldığına göre bu kütüphanenin bir an 
evvel satmalınması tavsiyeye şayan görülmüştür. 

11. 1953 yılı Bütçesinde yeni açılan 476 numaralı bölüme konulan (42 410) liralık tahsisat. 
memur ve hayrat hademelerinin taşrada beş mahalde kursa tâbi tutulmaları için kursa iştirak 
edecek olan imam ve müezzinlerin yevmiye ve yolluklarına karşılık olarak konulduğu anlaşıl
mıştır. Bu kursa devam edecek "olanların beherine 250 kuruş gündelik ve yolluk verilmesin* 
göre hesap edilmiştir. 

Camilerde imamet ve müezzinlik vazifesinde çalıştırılanların pe<k çokları meslekî ve umumi 
kültürden pek mahrum kimseler olduğuna göre böyle bir kursun faydasız olacağı düşünülemez. 
Fakat adedleri birkaç bini bulan bu vazife erbabının kursa .tâbi tutulmalarının tatbikat bakı
mından ve bütçe yönünden ne derece mümkün olup olamıyacağmı yüksek komisyonun takdirine 
arzederim. 

ı ' Ordu Mebusu 
• • * • - . - . - . * !' « • '.' \ • . ' •' R e f e t A k s o y 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 
30 Müstehıkkini ilmiye maaşı ve 

fevkalâde masrafı 

206 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

220 500 
2 563 800 

1 

1 000 

10 000 

2 

• 

220 500 
563 800 

1 

i 000 

10 000 

220 500 
2 563 800 

1 

1 000 

10 000 

Bölüm toplamı 2 795 301 2 795 301 2 795 301 

orvo ftprptlpr 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 32 340 35 100 35 100 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 403 200 475 800 475 800 
13 Hayrat hademesi ücreti 4 951 200 5 537 460 5 537 460 

Bölüm toplamı 5 386 740 6 048 360 6 048 360 

Tl - Başka haklar * ' * ' 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları do/hım 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı 
mı 
Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

7 000 

160 000 

600 

3 200 

1 500 

11 000 
7 380 

190 680 

7 000 

160 000 

600 

6 000 

1 500 

15 000 
7 380 

197 480 

7 000 

160 000 

600 

6 000 

1 500 

15 000 
7 380 

197 480 
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Tahsisatın nev'i 

75 
1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

444 850 
3 000 

8 820 572 

1 200 
2 000 
2 000 
1 550 
1 200 
4 000 

11 950 

5 000 
8 000 

12 000 
27 000 
85 000 
30 000 

167 000 

481 698 
3 000 

9 525 840 

2 200 
1 000 
3 000 
1 550 
1 200 
4 000 

12 950 

5 000 
6 000 

18 000 
25 000 
85 000 
28 000 

167 000 

481 698 
3 000 

9 525 840 

2 200 
1 000 
3 000 
1 550 
1 200 
4 000 

12 950 

5 000 
6 000 

18 000 
25 000 
85 000 
28 000 

167 000 

Basılı kâğıt ve defterler 8 000 8 000 8 000 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
V 111 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca. 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

304 

305 

306 
307 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

L: Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez daireleri telefon mas
rafları 

22 Vilâyetler telefon masrafları 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toıdanu 

jyördüneii kısım - Den?'e 
hizmetleri 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone < 

4 000 

8 500 

1 200 
2 000 

15 700 

3 000 
40 000 

43 000 

1 750 

7 000 
25 000 

32 000 

4 000 

8 500 

1 200 
2 000 

15 700 

3 000 
40 000 

43 000 

129 000 

7 000 
25 000 

32 000 

4 000 

8 500 

'». 200 
2 000 

15 700 

3 000 
40 000 

43 000 

129 000 

7 000 
25 000 

32 000 

400 
5 200 

5 600 

285 000 

400 
5 200 

5 600 

413 250 

400 
5 200 

5 600 

413 250 

35 000 I 10 000 10 000 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Başka her çeşit masraflar 

Bölüm toplamı 

Memur ve hayrat hademesinin 
kurs genel masrafları 

Dördüncü kısım toplamı 

5 000 

40 000 

0 
40 000 

5 000 

15 000 

42 410 

57 410 

5 000 

15 000 

42 410 

57 410 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 500 1 500 1 500 
Eski yıllar borçları 
1948 - 1951 villan borçları 
1928 - 1947 ' » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

1 500 
l 500 

3 000 

3 500 

L 000 
1 000 

2 000 

3 500 

1 000 
1 000 

2 000 

3 500 

t kine i kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

8 820 572 
285 000 
40 000 
3 500 

9 525 840 
413 250 
57 410 
3 500 

9 525 840 
413 250 
57 410 
3 500 

GENEL TOPLAM 9 149 072 10 000 000 10 000 000 
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Rapor 

18 . XII . 1951 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Tapa ve Kadastro Genel Müdürlüğü : 

1. 1953 yılı için tanzim edilmiş bulunan bütçe 1952 yılı bütçesine nazaran 4 474 626 lira bir 
fazlalığı ihtiva etmektedir. Bu artışın dayandığı mucip sebeplerle bu hususlara ait mütalâa ve ka
naatlerimi bölümleri sırasiyle aşağıda arzederim. 

1953 yılı için istenilmekte olan yukarda arzettiğim (4 474 626) lira şu hizmetlerin karşılığı ola
rak bütçeye konulimuştur: 

1. Genel Müdürlük 1952 yılı Bütçesinin (L) cetvelinde mevkuf bulunan (440) aded maaşlı me
murun fiilî hizmetlere alınması dolayısiyle - bunların unvan ve adedleri ilişik cetvelde yazılıdır: 

2. Fotogrametri usulü ile ölçü işlerinin yapılması için uçak vq lüzumlu aletlerin mubayaası : 

Muhammen bedeli 
Cinsi Adedi Lira 

Uçak 
Kıymetlendime aleti 
irca aleti 
Nirengi rasat aleti 
Fotoğrafhane tesisi 

1 
3 
3 
6 

retleriyle memurlarını köylere 

Tutarı 
Aded Lira 

350 000 
300 000 
90 000 
22 944 
60 000 

götürüp getirmek ii 

Beherinin muhammen bedeli 
Lira 

50 535 000 10 700 

2. 201 nci bölümün 11 nci maddesine konulan 711 150 liranın (146 700) lirası 1952 yılında L 
cetvelinden çıkarılan 90 memurun altı aylık istihkaklarının seneliğe iblâğından, 

(227 250) lirası ise 1952 senesinde 5860 sayılı Kanun mucibince alman tapulama kadrolarında!. 
1952 yılında istihdam edilen fakat, ödenekleri bütçeye 6 aylık olarak konulmuş bulunan 160 memurun 
tahsisatlarının seneliğe çıkarılmasından, 

Keza (294 600) lirası da 1953 yılında L cetvelinden çıkarılıp fiilî kadroya alınacak olan 172 ta
pulama memurunun 6 ayhk maaşları için, 

(42 600) lirası ise 4598 sayılı Kanun mucibince üst dereceye terfi edenlere ve edeceklere verilecek 
maaş farkı karşılığı olarak konulmuştur. 

3. Aynı bölümün 12 nci maddesinde görülen (957 000) liralık fazla ödeneğin mucip sebepleri 
şu şekilde izah olunabilir: 

(460 200) lirası 5860 sayılı Kanun mucibince alınan tapulama kadrolarından 1952 yılında is
tihdam edilen faikat ödenekleri 6 ayhk olarak bütçeye konulmuş bulunan 408 memurun ödenek
lerinin seneliğe iblâğından; 
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(332 700). lirası ise 1953 senesinde (L) cetvelinden fiilî kadroya alınacak 264 memurun 6 

aylık ve 4 yargıcın senelik maaşları için; 

(2 100) lirası da yeniden teşkil edilen Senirkent tapu memuru maaşı için, 

(162 000) lirası ise 4598 sayılı Kanun gereğince verilmesi icabeiden üst derece maaşları için ko
nulduğu anlaşılmış ve uygun görülmüştür. 

4. 202 nci bölümün 11 nci maddesinde merkez ücretlerine teklif olunan (4 380) lira mer
kezde istihdam edilmekte olan (D) cetveline dâhil 1 fotoğrafçı, 3 ciltçi, 7 daktilo ile 1 doktorun 
ve 5 odacını'n Maliye Bakanlığınca kabul olunan intibak prensibine göre ücretlerine yapılan 
zamlardan mütahassıl bir fark olup beherine âzami 30, asgari 10 lira zam yapıldığı anlaşılmıştir. 

Yine bu bölümün 12 nci iller hizmetlileri maddesinden intibak dolayısiyle 480 lira tenzil edil
mek suretiyle ücretlerine yapılan 172 260 lira da şu mucip sebeplere istinat etmektedir : 

1952 Bütçesinde 6 ay noksaniyle konulmuş olan 48 hizmetlinin ücretlerinin seneliğe çıkanl-
aııasından (32 640), 1953 yılında (L) cetvelinden fiilî kadroya alınacak 8 tapulama müdürü ve 4 
yargıcın emrinde çalışacak 24 hizmetlinin senelik ücretleri tutarı olarak f33 600) lira ve 
arazi kadastrosu müdürlükleri emrinde yargıç ve memurların köylere gidip gelmelerini temin 
edecek vasıtalar için istihdam olunacaşk (50) şoför için (106 500) lira olarak hesap edilmiştir. 

(L) cetvelinden alınacak memurlar ve yeniden mubayaa olunacak 50 taşrt vasıtaları yüksek 
komisyonca kabul buyurulduğu takdirde bu ödeneğin kabulü lâzım gelmektedir. 

5. 203 ncü bölümü teşkil eden geçici hizmetliler kısmının 11 nci maddesine geçen yıla nazaran 
konulmuş bulunan (47 900) liranın mucip cebebi şudur: 

Lise derecesinde bulunan meslek okulunun bu yıl 4 seneye çıkarılmış olmasından ve tapulama 
kurslarının öğrenci adedinin artrılmış olmasına binaen her iki okulun öğretmen kadrolarını artır
mak zarureti hâsıl olmuş bulunduğundan merkezde yeniden kadroya alınacak 12 öğretmenden, 
10 adedinin 10 aylık, 2 sinin senelik olarak ücretleri için (18 600) lira, 

Alınacak uçak plotunun 8 aylık ücreti için ayda (500) liradan (4 000) lira, 

Keza bir râsıdm aylığı (600) liradan 8 aylık ücreti için (4 800) lira, 

Bir makinistin aylığı (350) liradan keza 8 aylık ücreti için (2 800) lira, 

Tapulama işlerinin 1953 yılında tevsii mukarrer bulunduğundan gerekli kayıtları çıkannak üzere 
125 lira aylıklı 4, 150 lira aylıklı 3, 175 aylıklı 3 M,ceman 10 arşivcinin yıllık ödenek tutarbm için 
(17 700) lira konulmuş ve hizmetin ifası bakımından zaruri görülmüştür. 

Yine 203 ncü bölümün 12 nci maddesi olan iller geçici hizmetliler- ücretine bu yü yapılmış olan 
(166 480) liralık zam için görülen lüzum şu şekilde tesbit olunmuştur. 

1952 yılmda kabul edilen 14 aded geçici kadastro yargıcı mübaşirleri için komitan $ aylık ödene
ğin yıllık olarak hesabnda (7 560). £?;•: 

Keza 1953 yılı Bütçesinde (L) cetvelinden faal kadroya alınacak 4 yargıç emrine verilecek 4 mü
başirin senelik ödenekleri olarak (4 320) lira, s » • ; - , i > I . J - ! * ; ~ ; ? ^ ; B J « ' 

Tapulama işlerinin tevsii dolayısiyle yukarda arzolunduğu veçhile taşrada tapu, kayıtlarını çı
karmak üzere istihdam olunacak 77 arşivcinin senelik ücretleri olarak (131 100).. 

Yine taşrada tapulama elemanı yetiştirmek üzere açılacak olan kurslar için beheri (150) lira 
aylık ücretli 15 Öğretmenin 10 aylık ödeneği olarak (22 500) lira konulmuş ve uygun görülmüştür. 

6. 204 ncü bölüm 1953 yılında yeni açılmış, bulunuyor. Bu bölüjaün açılmasını icabettiren 
sebep şu surette ifade olunmaktadır. 
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Memleketin yakın bir zamanda kadastrosunu yapıp ikmal edebilmek gayemizin tahakkukuna 

vasıta kılmak istediğimiz fotoğrametri usulünü kadastro esasında teknik bakımdan bütün bir 
memleket çapında sıhhatle yapabilmek için bu işi organize etmek üzere salâhiyattar bir mütehas
sısa lüzum görülmesi dolayısiyle 1953 yılı Bütçesine aylık ücreti takribi olarak (4 000) lira hesa
biyle (37 500) lira teklif olumuştur ki, yapılacak işin ehemmiyet ve şümulü dikkate alınacak 
olursa memleketimizde ilk defa tatbik olunacak bir usulün sıhhatli ve intizamlı cereyan edebilmesi 
bakımından böyle ecnebi bir mütehassısın celbini muvafık görmek lâzımdır kanaatindeyim. 

7. 206 - 219 ncu bölümlerde görülen artırmalar kanuni hükümlere tâbi kalınarak yapılmış
tır ve hesapları yerinde görülmüştür. 

8. 301 nci bölümün 30 ncu maddesi olan demirbaş kısmına geçen seneye nazaran eklenmiş bu
lunan (2 750) lira taşradan merkeze gönderilmekte olan 2 nci nüsha tapulama plânlarının mu
hafazası için yaptırılacak olan pafta dolaplarına tahsis olunduğu anlaşılmıştır. 

9. 302 nci bölümün 30 ncu maddesinde demirbaş tahsisatına eklenen (40 000) lira yine tapula
ma pafta dolapları için konulmuştur ki, bu ödenek bölümün 20 nci maddesini teşkil eden döşeme tah
sisatından yapılan (40 000) liralık tasarrufla temin olunduğu görülmüştür. 

10. 304 ncü bölümün 22, 21, 12 nci maddelerini teşkil eden posta, telgraf ve telefon ücretle
rine yapılmış olan zamla iş ve muamele hacminin genişlemesi karşısında bir zaruretin tazyiki neti
cesi olarak meydana geldiği anlaşılmıştır. 

11. 305 nci bölümün 11. maddesi olan merkez kira bedeli, Kadastro Okulu Pansiyonuna ait bina 
icarları tasarruf edilerek elde edilen tahsisattan (24 600) lira taşra tapulama ve kadastro heyetleri 
için isticar olunacak binaların kira bedeli olarak geçen yılki ödeneğe eklenmiştir. 

12. 307 nci bölümü teşkil eden yolluk ödeneği 1952 yılına nazaran (774 500) lira bir fazlalık 
göstermektedir. Bu artışın üzerinde yaptığım inceleme neticesinde: 

îş hacminin fevkalâde artışı karşısında tapulama muamelelerini süratle ifa, tapu teşkilâtını mu
rakabe ve teftiş için müfettişlerin, tapulama heyetlerinin yolluklarının artırılması zaruretinden 
meydana geldiği ve 1952 yılının 8 aylık tatbikatının vermiş olduğu neticenin de bu lüzumu ispat 
ettiği görülmüştür. Yukarda kaydedilen (744 500) liralık Ödeneğin bu bölümün maddelerine ne su
retle taksim edilmiş olduğu her maddenin karşısında gösterilmiştir. Bilhassa 70 nci bölümde gö
rülen (660 000) lira, 5602 ve 5055 sayılı kanunların ahkâmına göre hesaplandığı anlaşılmıştır. 

13. 309 ncu bölümün 31 nci maddesini teşkil eden iller taşıt işletme giderlerine bu sene 
(125 000) lira bir zam yapılmıştır. Bunun mucip sebebi şöyledir: 

Halen illerde iki aded taşıt vasıtası mevcuttur. Bunlara ilâveten yeniden alınacak 50 vası
tanın beheri için (2 500) lira hesabedilmek suretiyle konulmuştur. 

32 nci maddeye konulan tamir masrafı karşılığı olan (35 000) lira da beher vasıta için (673) 
lira hesabiyle konulmuştur ki, Maliye Bakanlığınca kabul edilen esasa uygun olduğu görül
müştür. 

14. 417 nci bölümün 20 nci maddesi geçen sene (112 000) lira iken bu sene (8 000) lira zam
mı ile (120 000) liraya çıkarılmıştır. Bu tezayüdün mucip sebebi tahsisatın kâfi gelmemesinden 
mütevellit olduğu anlaşılmakla beraber bu tahsisatın hizmetlere taksimine ait yapılan tetkik ne
ticesini şu şekilde tebarüz ettirmek faydalı olur. 

a) 60 tahdit postasında çalıştırılacak 120 bilirkişinin (3) lira hesabiyle 150 günlük yevmiye
leri tutarı (54 000) lira. 

b) Her komisyonda belediyelerden seçilen iki üye bulunacağına göre 20 komisyonda 40 üye
nin 3 er liradan 100 günlük yevmiye tutarı (12 000) lira. 
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c) Her Ölçü postasında 2 jaloncu bulunacağına ve 60 postada 120 jaloncunun 3 liradan 150 

günlük yevmiye tutarı 54 000 lira ki umumi toplamı (120 000) lira tutmaktadır. Bu tahsisat 
2613 sayılı Kanuna göre ödenmektedir. 

15. 418 nci bölümü teşkil eden (Tapulama Kanunu uygulama genel gideri) 1952 yılftıa naza
ran 160 839 lira fazlasiyle (1 .800 000) lira olarak teklif olunmaktadır. 

1952 yılında yapılan harcamalar bütçede kabul olunan tahsisatla karşılanmış ise de, bu sene 
tapulama işlerinin artırılması ve bu yıl bütçesi ile (L) cetvelinde fiilî kadroya alınacaJk 440 me
mura 5602 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken eşya ve teçhizat bedeli ve yeni tapulama he
yetlerinde yevmiye ile vazifelendirilecek muhtar ve bilirkişilere ödenecek yevmiyelerin tutarı he
sap olunmak suretiyle teklif olunduğu anlaşılmıştır. 

16. 450 nci bölümde görülen (10 400) lira fazlalık halen Teknik Okulda Genel Müdürlük he
sabına okumakta bulunan 56 Öğrenciye ilâveten 1953 yılında yeniden alınacak 25 öğrencinin be
herine 100 lira hesabiyle verilecek ödenek karşılığı olarak konulmuştur. 

Genel Müdürlüğün kendi hesabına Teknik Okulda okutmakta olduğu öğrencilerden şimdiye 
kadar 4 öğrenci mezun olarak hizmete girmiş, 19 öğrencinin de 1953 yılında mezun olacağı anla
şılmıştır. 

17. 476 nci bölüm; bu bölümün 10 ncu maddesinde görülen (26 654) lira fazlalık şu sebepten 
ileri gelmektedir. 

Okul lise derecesindedir. Liseler 4 sınıfa çıkarılmış olduğundan bu okul da resmî liselere mu
vazi olarak 4 sınıf olarak kabul edilmiş olduğundan bu sene mezun vermemiştir. Buna mukabil 
1 nci sınıfa bu yıl alınan 50 öğrencinin 1 yıllık masrafı olarak konulmuştur. Halen okulda 206 
öğrenci bulunmaktadır. 

Aynı bölümün 20 nci maddesine eklenmiş olan (128 400) liraya gelince, halen münhal memur
luklarla 1953 yılında (L) cetvelinden çıkarılıp aktif kadroya alınacak olan 440 memurun kurs 
karşılığı hesabından artan bir farktır ki, hesabını şu suretle ifade etmek icabeder. 

Kursa iştirak edecek beher şahsa yevmiye 3 lira gündelik verildiğine ve kurs müddetinin 9 
ay hesabiyle 270 gün devam edeceğine göre (356 400) lira yevmiyeler karşılığı, (15 000) lira da 
idare masrafı ilâve olunduğu takdirde 1953 yılı Bütçesine konulmuş olan (371 400) liranın hâsılası 
anlaşılmış olur. 

18. Yatırım kısmı : 

711 nci bölümde geçen yıl konulmuş olan tahsisat aynen teklif olunmakta ve bu miktarın kifayet 
etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

19. 751 nci bölüme mevzu tahsisatın mucip sebepleri raporumuzun 2 nci maddesinin 2 nci kıs
mında temas edilmiştir ki bu tahsisatla uçak ve gereği malzeme alınacaktır. 

20. 752 nci bölümde görülen (535 000) lira ile de alınacak taşıtların lüzumu yine raporumuzun 
1 nci maddesinin 3 ncü paragrafında arzolunmuştur. 

Temenniler : 

1. Genel Müdürlüğün branşı dâhilinde bulunan hizmet sahası mütemadiyen genişlemekte ve mü
him bir âmme hizmeti teşkil etmesine rağmen vatandaşların bu müesseseden daha süratle ve kolay
lıkla iş beklemekte bulunmalarına rağmen Genel Müdürlüğün azimli gayretlerinin yanıbaşmda en 
mühim engeli teşkilât ve hizmet kadrosunun eksikliği teşkil etmektedir. Binaenaleyh Genel Müdürlü
ğün dar bir kadro içinde bütün yurda şâmil geniş faaliyet sahasını beklenen hedefe kolaylık, intizam 
ve mükemmeliyet dâhilinde eriştirebilmesi için yeni bir teşkilât kanununa sahip olması lüzumu temen
niye şayan görülmüştür. 
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2. Vatandaşm hayati mesnedi ve ahfadına mirası olan gayrimenkullere ait tasarruf vesikaları

nın yani tapu sicillerinin her türlü zıya ve tahripten korunması en mühim bir gaye olmasına rağmen 
yaptığım incelemede memleketin her tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmekte olan tapu kayıt ve 
sicillerinin modern bir arşivde muhafaza edilmediğini öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu noksanı yakından idrak eden Genel Müdürlüğün ilmî tasniflere ve muhafazaya esas olabilecek 
bir arşiv binasına sahip olmasını âcü bir ihtiyaç olarak kabul etmek zaruretinde bulunduğumuza 
kaani bulunmaktayım. 

Binaenaleyh ecdadın çok büyük dikkat ve ehemmiyet atfederek asırlar boyunca meydana getir
miş olduğu tapu sicillâtınm bugün bodrum katlarında bırakılmasına gönüllerimizin rıza gösteremi-
yeceği bir hakikattir. Bu itibarla Hükümetin bir tapu arşiv binası yaptırmasının temennilerimiz ara
sında yer bulmasını ehemmiyetle arzederim. 

Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 

1953 yılında L. cetvelinden çıkarılan 
memurları 

merkez 1953 yılında L. cetvelinden çıkarılan illeı 
memurları 

Görevin çeşidi A 

Fotogrametri Müdürü 
Fotogrametri Md. Yar. 
Fen kontrolörü 
idare kontrolörü 
Fen âmiri 

>: » 
Fen memuru 

» » 
» » 
>: » 
3> » 

ıded 

1 
1 
1 
1 

14 
4 

40 
10 
50 
25 
25 

172 

Maaşı Senelik tu tan 
Lira 

90 
80 
60 
60 
60 
50 
50 
40 
35 
30 
25 

Lira 

7 500 
6 600 
4 800 
4 800 

67 200 
16 800 

168 000 
36 000 

150 000 
67 500 
60 000 

589 200 

Görevin çeşidi 

Müdür 
» 

Kontrol memuru 
>: y> 

>: •» 

Y argıç 
Yargıç kâtibi 
Sicil kâtibi 
» » 

Teknisyen 
>? 

» Yardımcısı 

Aded 

4 
4 
8 

13 
15 
4 
4 
8 
8 

35 
55 
10 -iv/ 

100 

Maaşı 
Lira 

50 
40 
40 
35 
30 
40 
20 
20 
15 
35 
30 
25 
15 

Senelik tutan 
Lira 

16 800 
14 400 
28 800 
39 000 
40 500 
14 400 
8 400 

16 800 
14 400 

105 000 
148 500 
24 000 

180 000 

268 651 000 
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Tapu ve Kadastro G. M. 
1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

- * 5 -
1953 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları acık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Bölüm toplamı 

1 123 650 
5 629 535 

1 000 

15 000 

6 769 185 

45 120 
385 140 

430 260 

172 359 

143 160 

315 519 

1 834 800 
6 586 535 

1 000 

15 000 

8 437 335 

49 500 
557 400 

606 900 

220 259 

308 640 

528 899 

1 834 800 
6 586 535 

1 000 

15 000 

8 437 335 

49 500 
557 400 

606 900 

220 259 

308 640 

528 899 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
206 4178 Ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

0 37 500 37 500 

27 500 

355 000 

7 500 

29 000 

3 500 

37 700 

371 080 

12 500 

40 000 

5 000 

37 700 

371 080 

12 500 

40 000 

5 000 
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B. M. 

209 

219 

Tapu ve Kadastro G. M. 
1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 

Tahsisatın nev'i Lira 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak Ödemeler 
Hâkim tahsisatı 

14 000 
17 500 

Bölüm toplamı 454 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kalbul edilen 
Lira Lira 

17 000 
25 000 

508 280 

17 000 
25 000 

508 280 

395 969 
35 400 

497 433 
50 400 

497 433 
50 400 

tkinci kısım toplamı 8 400 333 10 666 747 10 666 747 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 İsıtma 

302 

303 
304 

6 400 
1 000 
7 250 
2 750 
325 
900 

6 400 
1 000 
10 000 
2 750 
325 
900 

6 400 
1 000 
10 000 
2 750 
325 
900 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

18 625 

101 700 
68 580 
62 000 
60 300 
28 350 
68 600 

389 530 

21 375 

101 700 
28 580 

102 000 
60 300 
28 350 
68 600 

389 530 

21 375 

101 700 
28 580 

102 000 
60 300 
28 350 
68 600 

389 530 

11 

Basılı kâğıt ve defterler 259 500 259 500 259 500 
Posta, telgraf ücret ve masraf
ları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 23 793 23 793 23 793 
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B. 

305 

306 

307 

308 

M. 

12 

21 
22 

0 
12 

11 
12 

10 
20 
30 
50 

70 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Hizmetliler giyeceği 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek giyecekler 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 
5055 ve 5602 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek gündelik
lerle bu işlerde kullanılacakla
rın geçici görev yollukları 

Bölüm toplamı 

4596 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

48 000 
1 275 
6 000 

79 068 
' 

•32 100 
125 400 

157 500 

3 500 

175 350 

178 850 

40 000 
50 000 
48 000 

0 

927 500 

1 065 500 

7 500 
17 500 

25 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 
2 000 

10 000 

85 793 
» 

0 
150 000 

150 000 

3 500 

175 350 

178 850 

140 000 
50 000 
60 000 

2 500 

1 587 500 

1 840 000 

10 000 
25 000 

35 000 

Komisyonca 
kaibul edilen 

Lira 

50 000 
2 000 

10 000 

85 793 

0 
150 000 

0 

3 500 

175 350 

178 850 

140 000 
50 000 
60 000 

2 500 

1 587 500 

1 840 000 

• 

10 000 
25 000 

35 000 
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B. 

309 

M. 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

4 000 

2 000 

6 000 

2 179 573 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

129 000 

35 000 

164 000 

3 124 048 

129 000 

35 000 

164 000 

3 124 048 

10 

20 

417 Kadastro, tapu yazma heyetleri 
masrafları 
Nirengi, sınır işaretleri, poli
gon ve taşıma masrafları 
Belediye ve köy temsilcileri ta
rafından seçilecek komisyon 
azaları ile vukuf erbabı ve ame
le ve geçici j al oncu gündelik
leri 

30 Kadastrosu ilân edilen yerler
deki arap harfli tapu kayıtla
rının çıkarılması işlerinde mer
kezde ve taşrada çalıştırılacak
ların gündelikleri 

28 000 

112 000 

20 000 

Bölüm toplamı 160 000 

28 000 

L20 000 

20 000 

168 000 

28 000 

120 000 

20 000 

168 000 

418 

450 

451 
10 
20 

Tapulama Kanunu uygulama 
genel masrafları 
Teknik okulda kadastro mü-

* hendisi olarak yetiştirilecek 
öğrencilere verilecek burslar 
Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

1 639 161 

86 800 

5 000 
18 000 

1 800 000 

97 200 

5 000 
18 000 

1 800 000 

97 200 

5 000 
18 000 

Bölüm toplamı 23 000 23 000 23 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Kurs ve okullar genel masraf
ları 

10 Kadastro Okulu ve kursu ge
nel masrafları 

20 Tapulama kursları genel mas
rafları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 ' » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kalbul edilen 
Lira Lira Lira 

200 000 226 654 226 654 

243 000 371 400 371 400 

443 000 598 054 598 054 

2 351 961 2 686 254 2 686 254 

2 000 2 000 2 000 

23 000 23 000 23 000 
1 000 1 000 1 000 

24 000 24 000 24 000 

26 000 26 000 26 000 

8 400 333 10 666 747 10 666 747 
2 179 573 3 124 048 3 124 048 
2 351 961 2 686 254 2 686 254 

26 000 26 000 26 000 

12 957 867 16 503 049 16 503 049 
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1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Makina, alât ve gereçler ona
rımı 3 000 3 000 3 000 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak makina, alâtve 
gereçler 428 500 822 944 822 944 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak taşıtlar 0 535 000 0 

Yatırımlar toplamı 431 500 1 360 944 825 944 



11 - Toprak ve İskân İşleri 
G. M. 



Rapor 
15 . XII. 1952 

Bütçe Komisyonu Yüksek Riyasetine 

Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünün 1953 senesi Bütçe tasarısının tahliline girişme
den evvel işlbu müdürlüğün 1952 senesi 11 aylık faaliyeti hakkında malûmat verilmesi faydalı gö
rülmüştür. 

19'50 senesi Haziran iptidasından itibaren 28 komisyon çalıştırılmak şartiyle topraksız çift
çiye dağıtılan arazi 745.670 dönüm idi. 1951 senesinde mevcut memurlarla komisyon adedi 54 e 
çıkarılmış ve bittabi komisyon 'kadroları ve mütehassıs memurları azaltılmış olmakla beraber 11 
ay zarfında 18.038 aileye 945.495 dönüm arazi tevzi edilmiştir. 1952 Bütçesiyle L cetvelinden fa
al kadroya alman memurlarla komisyon adedi 1 Mart 1952 den itibaren 64 e iblâğ edilmiş ve 
1.1.1952 den 1 . X I I . 1952 tarihine kadar yine 11 ay zarfında 430 köyde yerli halktan 32.603 
kişiye 1.408.950 dönüm ve 2.119 göçmene de 104.633 dönüm arazi tevzi edilmiştir ki sene nihaye
tine kadar bu miktarın lâakal 1.761.000 dönüme baliğ olması kuvvetle melhuzdur. Göçmenlere 
tevzi olunan arazi de bu miktarların içimdedir. 

1953 Bütçesiyle komisyon adedinin 84 e iblâğı Hükümetçe teklif edilmektedir. Şayet 20 ko
misyonun daha ihdası komisyonumuz ve Yüksek Meclisçe kabul buyurulursa toprak tevziatının 
daha genişliyeceği peik tabiîdir. 

Göçmen meselesi 

1950 ve 1951 senelerinde vatanımıza gelen göçmen sayısı 37.351 ailede 154.393 kişidir. 

Toprak ve tskân İşleri Genel Müdürlüğü 1953 senesi Bütçe tasarısının tahlili 

Topraksız çiftçiyi bir an evvel toprağa kavuşturmak yolunda şimdiye kadar alman tedbirler 
seneden seneye artırılarak tanzim edilmekte bulunmuş olmakla beraber 1953 senesi Bütçesiyle de 
yeniden 20 komisyon daha teşkili düşünülmektedir. Buna binaen L cetvelinden fiilî kadroya alın
ması düşünülen 51 memurun bir senelik tahsisatını ve 1952 Bütçesiyle keza L cetvelinden nakledi
len memurların mezkûr bütçeye ödenekleri 9 aylık olarak alınmış bulunduğundan bunların üçer 
aylıklarını da karşılamak üzere 201 nci bölümün iller memurları tertibine 263 600 lira konul
muştur. 

202 nci ücretler bölümünün 11 nci maddesinde görülen 18 240 lira fazlalık Maliye Bakanlı
ğınca hizmetliler için yapılan bareme intibak ettirilmek ve yeniden hizmetliler meyanına alın
ması düşünülen bir doktor, bir daktilo ile dört memur ve bir arabacı ücretlerini temin eylemek 
zaruretinden doğmuştur. 

Mezkûr 202 nci bölümün 12 nci maddesindeki 345 600 lira zam, teşkili Hükümetçe düşünü
len 20 komisyon için yeniden alınması zaruri olan ve yekûnu 227 ye baliğ olan traktör makinist
leri, şoförler, daktilo, şef, başjaloncu, jaloncu, işçi ve hademelerin ücretleri karşılığıdır. 

206 nci bölümde görülen 47 500 liralık zam merkez ve taşra çocuk zamlariyle doğum ve ölüm 
yardımları ve yakacak zammından mürekkep olmakla kabulü zaruri görülmüştür. 

209 ncu bölümdeki fazlalık Emekli Kanunu mucibince sandığa ödenmesi icabeden fazla mik
tardır. 



-m-
301 nci bölümdeki 4 000 lira merkezde tertasiy% demirbaş eşya, aydınlatma ve ısıtma tertip

lerine yapılan biner liralık ufak zamlardan mürekkeptir. Buna mütenazır olarak iller büro mas
raflarını gösteren 302 nci bölümdeki ceman 85 000 liradan en mühimmi demirbaş eşyaya yapı
lan zam olup-bu da teşkili tasavvur edilen 20 komisyonun her birinde bulunması ieabeden 40 kü
sur kaleni zanari eşya ile fennî aletlerin bedelleri mecmuudur, kabulü zaruridir. 

303 acü basılı kâğıt ve defterlerle 309 ncu bölümü teşkil eden posta, telgraf ve telefon üc
retlerine, Umum Müdürlüğün merkez ve iller teşkilâtında yapılan tevsiat yüzünden 50 000 li
ra kadar bir zam icra edilmiştir. 

305 nci kira bedelleri bölümünün iller tertibine konulan 20 000 lira, yeni tesis olunan toprak 
komisyonları için Hükümet konaklarında yer temini mümkün olmadığından ileri gelmektedir. 

306 ncı merkez giyecekleri bölümü geçen seneye nazaran 865 lira noksaniyle 3 135 liradır. 

307' nci yolluklar bölümünde görülen 507 000 lira f azlatok yeni teşkil olunan 20 komisyon me
murlarının; harcırahları içindir. 

309 ncu taşıt giderleri bölümünde 90 000 lira kadar bir fazlalık mevcuttur. Her komisyonda 
bir taşıt mevcut olduğu ve J953 senesinde Komisyon adedi 84 e iblâğ edileceği cihetle 84 taşıtın 
işletme ve onarma masrafları için ceman 260 000 lira tahsisat konmuştur ki, bundan beher taşıt 
için 2 000 - 2 500 lira işletme ve 500 - 1 000 lira onarma masrafı isabet ediyor demektir. 

414 ncü taşıma giderleri muhacir ve mültecileri mürettep bulundukları mahallere kadar olan 
nakil masrafları karşılığı olup bu bölümden 100 000 lira tenzil edilmiştir. 

1952 senesinde memleketimize göçmen gelmemiş ise de Türkistan'dan göçmen gelmesi muhte
mel olmasına ve 1962 de bu tertipten muhtelif vilâyetlere ancak 75 000 liralık tediye emri veril
miş bulunmasına nazaran 1953 senesinde 75 000 liralık bir ödeneğin bütçede bulundurulması ye
rinde olur. 

417 nci bölümde görülen 85 000 lira fazlalık ıkanun mucibince 'komisyon memurlarına verile
cek eşya ve giyecek maddelerin karşılığı olup, yeni teşkil olunan 20 komisyon memurlarının ih
tiyacına tekabül etmektedir. 

425 nci bölümün 10 ncu maddesinde 82 899 lira zam teklif edilmektedir. 2510 sayılı İskân 
Kanununun 15 nci maddesi mucibince göçmen ve mültecilerin iskânlarına ve imkânlarından iti
baren müstahsil hale gelmelerine kadar iaşelerine bir yıl müddetle devam olunması gerekmekte ve 
bu sene de Türkistan'dan göçmen gelmesi de melhuz bulunmakta olmasına nazaran bu miktar tah
sisatın ilâvesi muvafık olur kanaatindeyim. 

Yine bu bölümün 30 ncu tedavi giderleri masrafına 10 000 lira zam yapılmıştır ki, henüz ana
yurda gelen bu vatandaşların iklim tebeddülünden ve geçim sıkıntısından hastalanmaları mülâ
hazası ile bu gibilerin tedavisi için teklif edilmektedir. 

Ve keza muhacir ve mültecilerin bulundukları mahallerdeki Kızılay Aş Ocakları vasıtasiyle iaşe 
ve idareleri ve 1953 yılında inşa edilecek göçmen evlerinin inşası masrafı olarak teklif olunan 
4 167 672 liranın ve yine iskânı ieabeden göçmenler için her yerde Hazine arazisi bulunmamasın
dan bunlara lüzumlu ev arsalarının temini, Şark'ta yerleştirilecek menkul eşhasa ev yardımı yapıl
ması ve heyelana mâruz köyleri^ başka yerlere nakillerinin sağlanması zımnında 425 nci bölümün 
50 nci maddesine ilâve edilen 400 000 lira zammın kabulü komisyonun tasvibine arzolunur. 

476 ncı bölüme teklif olunan zam, yeni komisyonlara eleman yetiştirmek üzere kursa alınacak 
80 öğrencinin masrafı karşılığıdır. 
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Yatırımlar 

751 nci bölümde optik aletler ve teknik malzeme maddesine konan 50 000 lira zam eski korniş
onların alet noksanlarının ikmali ve yeniden teşkil olunacak 20 komisyona lâzım olan aletlerin 
satmalmması karşlığıdır. Traktör ve pulluk maddesine de 7 000 liralık bir zam teklif olunmakta
dır. Bu da çiftçiye tevzi olunacak ham toprakları açmak üzere kullanılan traktör ve saLr vesaiti 
fenniyenin tamiri ve noksanlarının ikmaliyle işe yarıyacak hale getirilmesi içindir. 

Bölüm numarası olmaksızın - fetrcn seneıci taşıt giderleri tahsisatına 90 000 lira ilâvesiyle J80 000 
lira olarak teklif edilmektedir - Bununla 20 komisyon için 20 aded kamyonet tedarik olunacağı bildi
rilmektedir. 

Toprak ve iskân işleri Gknel Müdürlüğünün 1953 Bütçe tasarısı Yüksek Komisyonun tasvibine 
arzolunur. 

istanbul Mebusu 
Seyfi Oran 



Toprak ve îskân İşleri O. M. — 95 — 

B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı. istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

201 

202 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

îkinei kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları acık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

388 200 
2 732 200 

1 000 

2 000 

3 123 400 

106 860 
781 800 

888 660 

388 200 
2 995 800 

1 000 

5 000 

3 390'000 

125 100 
1 127 400 

1 252 500 

388 20O 
2 995 800 

1 000 

5 000 

3 390 000 

125 100 
1 127 400 

1 252 500 

203 Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 19 800 19 800 19 800 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

12 500 

110 000 

2 000 

15 000 

4 000 

10 000 
5 000 

158 500 

14 000 

140 000 

3 000 

20 000 

4 000 

15 000 
10 000 

206 000 

14 000 

140 000 

3 000 

20 000 

4 000 

15 000 
10 000 

206 000 



96 Toprak ve iskân İşleri G. M. 

B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 'kaibul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 220 663 255 504 255 504 

îkinci kısım toplamı 4 411 023 5 123 804 5 123 804 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

303 
304 

11 

12 

21 
22 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
Ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

5 000 
500 

1 500 
4 000 
4 000 
5 000 

20 000 

22 000 
5 000 

35 000 
11 000 
8 500 

21 000 

102 500 

40 000 

10 000 

30 400 
3 400 

10 000 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

29 300 
7 000 

80 000 
20 000 
15 000 
37 000 

188 300 

60 000 

14 000 

50 000 
6 000 

15 000 

6 000 
500 

2 500 
4 000 
5 000 
6 000 

24 000 

29 300 
7 000 

80 000 
20 000 
15 000 
37 000 

188 300 

60 000 

• 

14 000 

50 000 
6 000 

15 000 

Bölüm toplamı 53 800 85 000 85 000 



Toprak ve tskân İşleri G. M. — 97 — 

B. 

305 

M. 

11 
12 

Tahsisatın 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

nev'i 

Bölüm toplamı 

1952 
Y ı l ı , 

tahsisatı 
Lira 

20 000 
54 000 

74 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
75 000 

95 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

20 000 
75 000 

95 000 

306 

307 

308 

309 

Giyecekler 
Yolluklar 

4 000 3 13§ 3 135 

10 
20 
30 
40 
50 

70 

11 
12 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 
Kurslar geçici yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

50 000 
693 000 
30 000 

3 000 

15 000 
15 000 

806 000 

4 000 
10 000 

55 000 
1 200 000 

40 000 
3 000 

15 000 
15 000 

1 328 000 

4 000 
15 000 

55 000 
1 200 000 

40 000 
3 000 

15 000 
15 000 

1 328 000 

4 000 
15 000 

21 

22 

31 

32 

Bölüm toplamı 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Bölüm toplamı 

14 000 

2 500 

1 200 

150 000 

20 000 

173 700 

19 000 

3 000 

1 500 

200 000 

60 000 

264 500 

19 000 

3 000 

1 500 

200 000 

60 000 

264 500 

Üçüncü kısım toplamı 1288 000 2 066 935 2 066 935 



98 -t— Toprak ve îskân İşleri G. M. 

B. 

405 
414 

417 

425 

M.. 

11 

12 

10 
20 
30 
40 

50 

Tahsisatın nevi 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Hayvan yem bedeli 
Taşıma masrafları 
Toprak işleri taşıma masraf
ları 
îskân işleri taşıma masrafları 

1 Bölüm toplamı 

4784 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
îskân işleri masrafları 
Yiyecek masrafları 
Giyecek masrafları 
Tedavi masrafları 
Muhacir ve mültecilerin mas
rafları, 
Başka her çeşit masraflar 

Bölüm toplamı 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

25 000 
175 000 

200 000 

40 000 

617 101 
10 000 
10 000 

620 000 
1 800 000 

3 057 101 

1953 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

25 000 
75 000 

100 000 

125 000 

700 000 
10 000 
20 000 

4 787 672 
2 200 000 

7 717 672 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 000 

25 000 
75 000 

100 000 

125 000 

700 000 
10 000 
20 000 

4 787 672 
2 200 000 

7 717 672 

427 Toprak Bayramının gerektirdi
ği masraf lar 1 000 1 000 1 000 

429 5613 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nci bendi gereğince araziyi aç
ma masrafları " 40 000 60 000 60 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 1 500 1 500 1 500 
20 Başka her çeşit masraflar 1 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 2 500 2 500 2 500 

457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar genel masrafları 2 000 2 000 2 000 

476 Toprak ve îskân işleri kursu 
genel masrafları 38 000 85 000 85 000 

Dördüncü kısım toplamı 3 383 601 8 096 172 8 096 172 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

- i ' j • - - • • < 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 5 000 948 948 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 »• » 

5 000 
20 000 

25 000 

30 000 

7 000 
1 900 

8 900 

9 848 

7 000 
1 900 

8 900 

9 848 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 4 411 023 5 123 804 5 123 804 
Üçüncü kısım toplamı 1 288 000 2 066 935 2 066 935 
Dördüncü kısım toplamı 3 383 601 8 096 172 8 096 172 
Beşinci kısım toplamı 30 000 9 848 9 848 

GENEL TOPLAM 9 112 624 15 296 759 15 296 759 

Yatırımlar 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 4753 ve 5618 sayılı kanunların 
45 ve geçici 2 nci maddelerine 
göre yapılmış ve yapılacak ka
mulaştırmaların bedel ve fark
larından nakden ödenecekler 130 000 130 000 130 000 

751 

10 

20 

Satın alınacak makina, âlet ve 
gereçler 
Optik aletler ve teknik malze
me 
Traktör, grupları için alına
cak traktör, pulluk, alet ve sair 
gereçler 

Bölüm toplamı 

125 000 

8 000 

133 000 

175 000 

15 000 

190 000 

175 000 

15 000 

190 000 



Toprak ve îskân İşleri G. M. 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel 
fon 950 000 950 000 950 000 

Yatırımlar toplamı 1 213 000 1 270 000 1 270 000 

Nakil vasıtaları (.Maliye Ba
kanlığı Bütçesine konulacak) 0 180 000 0 



) 

12 - Adalet Vekâleti 

/ 



Rapor 
24 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Adalet Bakanlığının 1913 yılı Bütçesi tarafımızdan incelendi : 

Bakanlık Bütçesi, geçen yıla nazaran (on üç milyon) liralık bir masraf fazlalığı arzetmektedir. 
Bunun (216 635) lirası, Adlî Tıp Müessesesinde yapılması düşünülen ıslahat, (3 243 198) lirası 

(35) bucakta sulh mahkemeleri kurmak ve (30) ilçedeki sulh mahkemelerini asliye mahkemesi haline 
getirmek ve kifayetsiz bulunan teşkilâtı takviye, (4 428 168) lirası muhtelif tertiplerdeki ödenek 
eksikliğinin ikmali, (3 707 000) lirası yatırımlar için olduğu gibi (1 415 000) lirası da sâri taahhüt
ler karşılığı olarak Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulmuştur. 

Hukuk Fakültesindeki öğrencilerin bire inmiş olması hasebiyle bu miktardan (10 001) liar ten
zil edilmiştir. 

Bu ödeneklerin ilâvesini icabettiren sebepler; bölüm ve maddelerinde arz ve izah edileceği cihetle 
burada ayrıca tafsilâta girişmeye lüzum ve zaruret hissedilmemiştir. 

1. (101) nci bölümdeki Bakan ödeneği geçenlerde kabul edilmiş olan kanuna göre hesap ve vaz'-
edilmiştir. ÇŞt°~ - ' 

2. (201) nci bölümün (11) nci maddesini teşkil eden merkez memurları aylıklarındaki (107 100) 
liralık artış, Adlî Tıp Müessesesinde yapılması düşünülen ıslahat sebebiyledir. Bu husustaki kanun 
tasarısının Yüksek Meclise sunulmak üzere olduğu öğrenilmiştir. Bu bölümde Temyiz Mahkemesinin 
faaliyetine kısaca bir göz atmanın faydadan hâli olmadığına kailiz: 

Temyiz Mahkemesi Hukuk ve Ceza dairelerine 1951 yılı Kasım ayı sonuna kadar gelen (devirle 
beraber) iş adedi (122,409) iken bu miktar 1952 yılı Ekim ayı sonunda (125,064) e yükselmiştir ki, 
bu hal, bu yıl Temyiz Mahkemesine iki hukuk dairesi ilâve edilmiş olmasının ne derece isabetli olduğu
nu açıkça gösterir. ^l©1â'"5wi ' 

Bu münasebetle geçen seneki raporumuzda arzedildiği ve Yüksek Komisyonca da tasvip buyurul-
duğu veçhile Temyiz Mahkemesi Reis ve azaları seçiminin, demokratik icap ve esaslara uygun şekilde 
tanzim edilmesi hususunun daha ziyade geciktirilmemesi ve bu arada da, bu Yüksek Adalet müesse
sesinin daha rasyonel çalışması esbabının istik mali lüzumuna bir kere daha işaret etmeyi vazi
fe addederiz, 

Bu bölümün 12 nci maddesini (teşkil eden iller memurları aylığı, geçen seneden 3 508 565 
lira fazladır. Yukarda arzolunduğu gibî bu fark, aşağıdaki sebeplerden dleri gelmiştir : 

a) 1952 yılında, yalnız sulh mahkemesi teşkilâtı bulunan (75) ilçeden 35 inde asliye mah
kemesi teşkilâtı kurmak için bütçeye tahsisat donularak bu teşkilâtın kurulduğu malûmdur. 
Adalet Bakanlığı, buna ilâveten, temin ettiği tasarruflarla daha üç ilçede asliye mahkemeleri 
kurmak suretiyle miktarı (38) e yükselmiş bulunmaktadır. «Mahakim Teşkilâtına ait ahkâmı 
muaddjil 469 sayılı Kanun» un birinci maddesi mucibince her ilçede bir asliye mahkemesinin ku
rulması zaruri bulunduğundan, şimdiye kadar bütçe mülâhazaları veya her hangi diğer bir se
beple yerine getirilememiş olan bu hükmün tatbiki ve bu suretle mülki teşkilâta muvazi olarak 
adlî teşkilâtın ikmali lüzumunu hisseden Bakanlık, bu yıl da 30 ilçedeki sulh mahkemelerini 
asliye mahkemesine kalbetmek için bütçeye gerekli tahsisatı koymuş ve bu husustaki kanun ta
sarılarını, Yüksek Meclisin tasvibine arzetmiştir. 
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b)' Bakanlık, Yüksek Komisyonunuzla Büyük Mecliste izhar olunan temayülü göz önünde tu

tarak ve adaleti, vatanın en uzak ve ücra yerlerine götürmek hususundaki prensibine sadık ka
larak, bu yıl da (35) bucakta yeniden sulh mahkemesi 'kurmak için icabeden tahsisatı bütçesine 
koymuştur. Malûm olduğu üzere geçen sene 25 'buca'kta sulh mahkemesi kurmak için bütçeye 
tahsisat konulmuş ve 'bu mahkemeler 1952 yılı içinde faaliyete geçmiş (bulunmaktadır. Bu defa 
kabul buyurulacağma şüphe etmediğimiz tahsisat ile yurdun (84) ıbucağında, halk arasında en 
çok tekevvün eden dâvaları hallü fasletmek suretiyle mübrem bir ihtiyaca cevap verebilecek 
olan sulh mahkemeleri kurulmuş olacaktır. 

c) lîlâve edilen tahsisatın bir 'kısmı da; mevcut mahkemelerin takviyesi içioi lüzumlu gö
rülen yargıç, kâtip ve mübaşir ödenekleridir. İstatistiklerin gayet vazıh Mr surette gösterdikleri 
gibi mahkemelere gelen iş hacmi seneden seneye büyümekte ve mevcut elemanlarla bu işleri başar
mak imkânı,, o nispette azalmaktadır. 1951 yılında sulh, asliye ve ağır ceza mahkemeleriyle di
ğer adalet dairelerine intikal eden iş adedinin (2.366.263) gibi muazzam bir yekûna baliğ.ol
duğu ve 1950 yılı iş tablosunun (2.245.301) rakamını bulduğu nazara alınırsa takviye lüzumu ve 
mucip sebepteki isabet derhal tezahür eder kanaatindeyiz. 

Nite'kim Bakanlık tarafından, rasyonel çalışmanın sağlanması için ne gibi tedbirler alınması 
gerektiğine dair, yapılan ankete, adalet (komisyonları tarafından verilen cevaplarda bilhassa 
şu noktalar üzerinde hemen ittifak edilmiş gibidir : 

1 .Sürati temin edecek usul hükümleri konulması; 

2. Mahkeme teşkilâtının takviyesi, ehliyetli elemanlar yetiştirilmesi; 

3. Zabıt kâtiplikleriyle icra memurluklarının meslek-haline getirilmesi; 

4. Mahkeme teşkilâtının tevsii. 

Bu sebeple Adalet Bakanlığının istediği (190) hâkim, (30) icra memur ve yardımcısı, (400) 
kâtip ve (110) mübaşir kadrosudur. Bu tahsisat kabul buyurulduğu takdirde Bakanlık, işi çok 
olan yerlere ilâveten sulh veya asliye yargıcı vereceği gibi işin tekasüf ettiği yerlerde ve husu^ 
siyle hudut bölgelerinde birer ağır ceza mahkemesi kurmayı düşünmektedir . 

3. Bu bolümün (21) ve (22) nci maddesindeki ödenekler geçen yıldakinin aynıdır. 

4. (202) nci bölümün (11) ve (12) nci maddelerindeki ödeneklerde görülen (430 320) lira 
fazlalık Maliye Bakanlığı tarafından ücretler için hazırlanmış olan bareme/intibak ve kısmen de yeni 
teşkil edilmiş olan yirmi beş sulh mahkemesi nezdinde birer gardiyan verilmesi zaruretinden tahas.» 
sül etmiştir. 

5. 206 neı bölümdeki zam ve yardımlar normaldir ve kadrodaki değişiklikler nazara alınarak ter
tip ve tanzim edilmiştir. 

6. 207 nci bölümdeki ödenek geçen yıldakinin aynıdır. 

7. 209 ncu bölümü teşkil eden Emekli Sandığına yapılacak ödemelerde mutasavver teşkilât da 
nazara alınmıştır. Nispet yüzde beş buçuktur. 

8. Temsil ödeneği geçen yıldakinin aynıdır. ' • ° *'ö ? ** - * - *"' *'"'' • '"•"-"' * ' ? ' * " 

9. 211 nci bölüme bu yıl tahsisat konmamtştır. Meşhut Suçlar Kanununa göre çalışma saatleri 
dışında vazife gören-hâkim, savcı ve kâtipler için gelecek yıl bütçesine tahsisat konması temen
niye şayan görülmüştür. 

10. 219 ncu bölümdeki yargıç ödeneği, geçen yıla nazaran 342 900) lira fazla olup icrası dü
şünülen ilâve ve takviyelerden mütevellittir. 

11. 301 nci bölümdeki on bir bin liralık artış ile 302 nci bölümdeki (368 511) lira fazlalrk. 
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mâruz değişikliklere mütenazır olarak hesap edilmiştir. (303) ncü bölümü teşkil eden basılı kâğıt 
ve def terlerdeki (5 500) lira fazlalık da aynı sebebe dayanmakta olup kabulü icabeder. 

12. 304 ncü bölümü t'eşkil eden posta, telgraf ve telefon giderlerinde görülen (1 147 000) lira
lık artış, kısmen mutasavver teşkilâtın ihtiyacını karşılamak ve kısmen de evvelki yıllar tahsi
satını kifayet etmemesinden mütevellittir. Filhakika seçim bölgelerimizde ve sair yerlerde adalet 
cihazı ile yaptığımız temaslarda bu kısım ödeneğin ihtiyaca hiçbir zaman tekabül etmeyip işle
rin gecikmesine sebep olduğundan daima şikâyet edildiği gibi Adalet Bakanlığının anketine ma
hallî adalet komisyonları tarafından verilen cevaplarda da; hem halen mer'i usulün verimsizli-
ğin'e, hem de tahsisatın yetersizliğine işaret edilmiştir. 

Geçen seneki raporumuzda, cari usulün mahzurları tafslen tebarüz ettirilmiş olduğundan burada 
aynı mütalâaların serd ve ityanma lüzum hissedilmemiştir. 

13. 305 nci bölümdeki kira bedelleri, mutasavver teşkilât göz önünde tutularak (16 000) lira 
fazlasiyle bütçeye konmuştur ki, normaldir. Bu itibarla bu bölümde tasarruf yapılması 
bahis konusu olamaz. Bu bahiste şurası memnuniyetle arzolunur ki, geçen ve evvelki yıl
lar kabul buyurulmuş olan tahsisat ile Eskişehir ve İzmit Adalet binaları yapılmış 
ve mahkemelerimiz, buralarda çalışmaya başlamışlardır. Yirmi seneden beri müzmin bir dert halin
de sürüp giden İstanbul Adliye binasının birinci kısım inşaatı da (1953) yılında bitecektir. Bu
nun için yatırımlar kısmına gereken tahsisat konmuştur. Ancak bu birinci kısım inşaatın hitamın
da mahkemelerin orada derhal faaliyete geçebilmeleri için ayrı bir kanunla mefruşat tahsisatı 
alınarak şimdiden bu kısım ihtiyacın da temini cihetine gidilmesi şayanı arzudur. 

14. 306 ncı bölüm ile 307 nci bölümün 10 ve 20 nci maddelerindeki giyeceklerle sürekli ve ge
çici görev yollukları, yeni teşkilât göz önünde bulundurularak konulmuştu*. 

Bu böılümün 30 ncu maddesini teşkil eden müfettişler yolluğu, geçen yılın ayni olarak (yüz bin) 
liradır. Adalet Komisyonunca kabul edilmiş olan mahkemeler Teşkilât Kanununda lağvı derpiş edil
miş olduğu haber alman bu teşkilât hakkında şimdilik arzı mütalâaya mahal görmiyerek geçen se
neki müzakereler sırasında, bugün Adalet Komisyonunun varmış olduğu kanaati, yüksek huzurunuzda 
açıkladığımızı hatırlatmakla iktifa etmeyi münasip buluruz. Halen Adalet Bakanlığı Teftiş Heye
tinde kısmen mmtaka usulü tatbik edilmekte olup merkezleri : Ankara, İstanbul ve İzmir'dir. Diğer 
üç mmtakada müfettiş tutmanın müşkülâtına binaen buralarda ve diğer yerlerde mmtaka usulünün 
tatbikma gidilememiştir. Nitekim diğer bakanlıklarda da bu usulün cari olmadığı öğrenilmiştir. 

1952 yılı içinde Adalet Müfettişleri tarafından (205) mahallin teftişi yapılmış olduğu gibi (309) 
tahkikat, (648) de tetkikat yapılmıştır. Teftiş edilen yerler içinde, (94) mahkeme ve daireden te
rekküp eden İstanbul, İzmir ve Ankara merkezlerinin de bulunduğu ve bu heyetin çok mütehavvil 
ve mütebeddil bir kadroya malik bulunduğu düşünülürse Teftiş Heyetinin başarılı bir mesai sarf et
miş olduğunu kabul etmek iktiza eder. * • "̂ ! ^ f , - : 

Bu bölümün 40 ncı maddesine (9 720) lira konulmuştur ki, geçen sene, böyle bir tahsisat mevcut 
değildi. Bu tahsisat Birleşik Milletlerin yardımiyle memleketimizde, Yakın Şark milletleri için de ör

nek olacak bir «Çocuk ıslah evi» kurmak için gerekli etüdleri yaparak rapor vermek üzere getirilecek 
mütehassısın yalnız yevmiyesini karşılamak üzere konulmuştur ki, meblâğın ehemmiyetsizliği karşı
sında temin edceği faydanın ehemmiyet ve azameti aşikârdır. 

15. 308 nci bölümdeki (19 900) liralık artış, yeni teşkilâta mütenazırdır. 

16. 309 ncu bölümü teşkil eden masraflarda yalnız (on beş bin) liralık bir artış vardır ki, bu
nun (on bin) lirası ile ceza ve tevkif evleri için yeniden mubayaa edilecek dört kayonun işletilme
leri, (beş bin) lirası ile de tamire muhtaç taşıtların tamir ve termimi temin edilecektir. Kabulü, Yük
sek tasvibe arzolunur. ? 

17. 403 ncü bölüme «temsil gideri» olarak eskisi gibi (2 000) lira konmuştur. Bu ödenek, Maliye 
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Bakanlığı Bütçesinin gerekçesinde izah olunduğu gibi; «ziyafet, çelenk bedelleri, müsamere biletleri, 
çay, kahve, şeker gibi izaz ve ikram maddeleri içindir» ve Maliye Bütçesinde bu maddeye (10 000) 
lira konduğu gibi Millî Eğitim Bütçesinde (3 000), Bayındırlık ve Sağlık ve Tarım Bakanlıkları büt
çelerinde (beşer bin) lira konulmuştur. 

Adedi üç bini bulan hâkimler ve miktarı bu adede baliğ olan avukatlar ve profesörlerle ve diğer 
adalet mensuplariyle sıkı ve daimî bir temas ve münasebet halinde bulunması icabeden ve bunla
rın birbirleriyle tanışmalanm temin eylemesi meslek bakımından çok faydalı olacak olan ve bundan 
başka vefat eden meslek mensuplarının cenazelerine çelenk göndermek, ailelerine taziyede bulunmak 
suretiyle bir kadirşinaslık eseri göstermek ve bir ihtiram borcu eda etmek mecburiyetinde bulunan 
Adalet Bakanına, bu imkânları sağlıyacak yardımlarda bulunmak vazifemiz olduğuna kaani bulu
nuyorum. 

Bu itibarladır ki bu bölüme, diğer Bakanlıklara kıyasen (3 000) lira daha zam ve ilâvesini, Yük
sek Komisyonun lütuf kâr ve âdil tasvibine arzeyleriz. 

18. 408 nci bölüme konulmuş olan (31 000) lira, adlî tıp meclislerinde bulundurulmaları uy
gun görülenlere verilecek hakkı huzurdur. Bu baptaki kanun tasarısı Meclise takdim edilmek üzeredir. 

19. 417 nci bölümün (10) ncu maddesini teşkil eden suç giderlerine, bu yıl (285 000) lira ilâ
ve edilerek (1 005 000) liraya iblâğ edilmiştir ki, realiteye uygundur. 1952 Bütçesiyle verilen 
(720 000) liradan Temmuz ayı sonuna kadar yani beş. ay içinde (344 356) liranın sarf edilerek 
(55 000) liradan fazla bir borcun da tahakkuk ettiği ve 1951 yılı suç giderlerinin (889 955) lira
ya yükseldiği nazara alındığı takdirde bütçeye konulan miktarı çok görmemek ve hak sahiplerinin 
alacaklarının düyuna kalmaması için bu maddeyi -aynen kabul etmek iktiza eder fikrindeyiz. 

Bu bölümün diğer maddelerinde şayanı kayıt bir artış mevcut olmayıp geçen yıldaki gibidir. 

20. 418 nci bölüm Adlî Tıp Kurulu giderlerine ait olup zikri geçen teşkilât sebebiyle (23 875) 
lira bir artış kayıt etmektedir. 

21. 419 ncu bölümün 10 ncu maddesi, ceza ve tevkif evlerinin yiyecek giderleri olup geçen 
yıla nazaran (438 493) lira fazlasiyle (3 959 721) liradır. Bu artış; anaateessüf mahkûm ve mev
kuf adedinin otuz bine yükselmiş olmasından ileri gelmektedir. (R) cetvelinde (sayfa : 855) tavzih 
edildiği gibi gardiyanla-rın iaşesi bu tertipten karşılanır. Gardiyanların iaşesi için bu maddeye 
konulan paradan her gardiyana (27) kuruş isabet etmektedir ki, yalnız bir ekmek parası demektir. 
Bu hesaba göre evvelce gardiyanlara verilmekte olan (47) kuruştan yirmi kuruşu indirilmiş olu
yor ki, mahkûm gibi ömürleri ceza evi duvarları arasında geçen, aylık kazancı 48 - 80 liradan iba
ret olup daimî bir hayat ve maişet endişesi içinde yaşıyan (1475) gardiyandan bu yirmi kuruşu 
esirgemenin her bakımdan doğru olmadığı kanaatindeyiz. Binaenaleyh bu fakir ve feragatli va
tandaşlarımızın günde birer parça sıcak yemek yiyebilmelerini sağlamak için. bu maddeye (107 675) 
liranın ilâve buyurulmasını temenni ederiz. 

Bu bölümün (20) nci maddesindeki (50) bin lira fazlalık, «D» cetveline 150 lira ücretli dokuz 
doktor ilâve edilmesinden ve ilâç bedellerinin de hayli artmış olmasından ileri gelmiştir. 

(30) ncu maddedeki artış, 1953 yılında (60) yerde ceza evi açılması ve gardiyan adedinin de 
(1385) ten (.1475) e çıkarılması zaruretinden mütevellittir. Halen kadroda maaşlı olarak (11) öğ
retmen mevcuttur ki, bunlar da ıslah ve çocuk ceza evlerinde vazife görmektedirler. Alâkalı Umum Mü
dürlük, bu seneki tahsisat ile konferans vermek üzere istihdam edilecek elemanlardan öğretim sa
hasında da istifade edebilmek için (R) cetvelindeki hanei mahsusuna (konferans ücreci) nden ev
vel (munzam ders veya) kaydının ilâvesi muvafık olacağını ileri sürmektedir ki, hakikaten yerin
de ve faydalı bir tekliftir.. Yüksek encümence de kabul buyurulmasını arz ve rica ederiz. 

Bu bölümün (40) nci maddesine konmuş olan ödeneik normaldir. Artış sebebi, »gerekçede izah 
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edilmiştir. Aynı. bölümün (50) nci maddedeki on bin liralık artış, mahkûm adedinin ve ceza evleri
nin artmasından mütevellittir. 

22. 420 nci bölümü teşkil eden «milletvekilleri seçim giderleri» geçen senenin aynıdır. Rapo
rumuzda tasvibe .arzolunan zam ve ilâvelerin, bu maddeden aktarma yapmak suretiyle kabulü, yük
sek komisyonun takdirine bağlıdır. 

23. öğrenci adedi bire inmiş olduğundan (4C0) nci maddeye {on bin İka) tenziliyle yalnız 
(1 250) lira konulmuştur. 

24. 451 nci bölümü teşkil eden yayın giderlerinde, geçen yıla nazaran (7 500) liralık bir artış 
vardı. Bununla kıymetli hukuk eserleri mubayaa edileceği gibi Medeni Kanunla îcra ve Ceza ka
nunlarını tadil komisyonlarının mesaisi artırılacaktır. Bu konuda şu cihete bilhassa işaret etmeik 
iktiza eder ki; Zürih Şerhi tercümesinin bir an evvel ikmaliyle bu eserin, hâkimlerin tetkik vetetebbu-
una sunulması lüzumuna iki seneden beri münhasıran, musırran celbinazar edildiği halde 1952 yılm da
hi, tercümesi ikmal edilerek provaları yapılmış, bfzılannın bile tab'ı ve tevzi edilmemesini esefle kar
şılamamak elden gelmez. Yeni Adalet Bakanının bu konu üzerinde hassasiyetle durarak yıllardan 
beri devam edegelen bu keşmekeşe son vermeleri temenniye şayandır. 

25. 452 nci bölüm geçen yıldakinin aynıdır. 

26. 453 ncü bölümü teşkil eden kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasiyle 10 000 liraya çıkarılmıştır. Tasarıda gösterilen mucip 
sebeplere göre bu fazlalık işin bünyesine uygun görülmüştür. 

27. 501 nci bölümde geçen yıl borçları için 1952 Bütçesiyle kabul edilmiş olan ödenek kâfi 
gelmediği ve malî yıl hitamında tahakkuk eden borçlar 75 000 lirayı mütecaviz olduğu anlaşılmış 
ve ihtiyaç göz önüne alınarak bu sene 35' 257 lira fazlasiyle konmuş olan 75 000 bin liralık ödenek 
uygun görülmüştür. 

A) 2. Yatırımlar 

1. 711 nci bölüme geçen sene konmuş olan 1 090 lira, 2 000 liraya çıkarılmıştır. Bu artış 
demirbaş aletler ve gereçlerin artması ve onarma ihtiyaçlarının da çoğalmasından ileri geldiği ci
hetle bu fazlalık uygun görülmüştür. 

2. 741 nci bölüme konmuş olan 5 000 000 liralık ödeneğin (A. B. C.) tiplerinden ceman 33 
ceza eviyle 32 kişilik ceza evi hücresinin yeniden inşası, Adana ve Koca'eli ceza evlerinin ikmali 
1950/1952 yıllarından müdevver, keşifleri mevcut bâzı tamirat ile 1953 .yılında vukuu muhts-
mel onarma ihtiyaçları ve İstanbul, izmir ceza evlerinin bir kısım inşaat ve istimlâk bedellerinin 
karşılanması temin edilecektir. 

Yukarda işaret edildiği üzere (A. B. C.) ceza evleri tiplerinden ceman inşa edilecek olan 33 
ceza evinin 20 adedi A tipini teşkil etmektedir. Yaptığımız tetkikatta yeni yapılan ceza evleri hem 
sıhhi ve hem de muhafaza ve inzibatın temini daha kolay ve binnetice firar hâdiseleri de diğer 
ceza evlerine nazaran şayanı dikkat derecede az vukubulmaktadır. Bu itibarla bilhassa hudut vi
lâyetlerimizin kazalarında mevcut ceza evlerinin cidden fena ve acıklı durumları göz önüne alı
nırsa bu sene inşası düşünülen yeni ceza evlerinin miktar bakımından kifayetsiz olduğu izah
tan müstağnidir. Binaenaleyh daha ziyade hudut vilâyetlerindeki kazalarda inşa edilmek üzere 
beheri 48 400 liraya maledilen ve bu sene 20 aded inşa edilecek olan A tipi ceza evleri adedinin 
30 a iblâğının isabetli ve ihtiyaçlara uygun olacağı mülâhazasmdayız. Bu husus Yüksek Komis
yonca tasvip Duyurulduğu takdirde mevzuubahis 10 ceza evinin inşası için bu bölüme zammı ik
tiza eden miktar (484 000) liradan ibarettir. 

3. 752 nci bölüm, mevkuf ve mahkûmların kapalı vasıtalarla nakilleri prensip olarak ka
bul ve bu işlerde kullanılmak üzere her yıl dört aded 'kamyon alınması takarrür ettirilmiş oldu-
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ğundan bu yıl da Zonguldak, Kocaeli, Tekirdağ ve Bursa Ceza evlerine tahsis edilmek üzere ye
niden dört kamyon mubayaa edilmesi . hakkında tarafımızdan da yapılan tetkikat neticesinde, 
Bakanlık otomobili kabili ıslah ve tamir olmıyacak derecede eskimiş ve bu yüzden benzin ve yağ 
sarfiyatı da normalin çok üstünde olduğuna kanaat getirilmiştir. Nitekim 16 000 lira dâhilinde 
yeni bir otomobil mubayaası Bakanlar Kurulunca da kabul edilmiştir. 

Arz ve izah olunan sebep ve ihtiyaçlar dolayısiyle bu bölüm geçen seneye nazaran 16 000 lira 
fazlasiyle 86 000 lira olarak teklif edilmiş ve bizce de uygun görülmüştür. Takdir Yüksek Komis
yonundur. 

Temenniler 

A) Mahkemelerin esaslı bir unsuru olan zabıt kâtiplikleriyle, başkâtipliklere daha liyakatli 
ve ehliyetli kimselerin rağbet göstermeleri için bu müesseseleri cazip ve bu vazifeleri görenlerin 
istikballerini tam bir teminat altına alınmasını temin edecek mahiyet ve şekilde bir meslek ha
line konması mevzuları üzerinde Hükümetin hassasiyetle durmasının çok isabetli olacağı mütalâa-
sındayız. 

B) îcra memurlarının da kâtipler arasmdam imtihanla alındığı vâki tetkikatımızdan anlaşıl
mıştır. 

tcra îflâs Kanununu tatbik eden bu gibilerin çak liyakatli ve meslekî bilgilerinin kifayetli ol
masının zaruri olduğu izahtan varestedir. 

Bu itibarla halen tatbik edilmekte olan usul, işin bünye, ehemmiyet ve realitesiyle asla kabili 
telif olmadığından, bu ^BBessesenin de lâyık olduğu ehemmiyetle mütenasip bir şekilde ıslah ve daha 
kifayetli sistem ve usullere bağlanmasını zaruri görmekteyiz. 

C) Firar hâdiseleri üzerinde çok müessir neticeler tevlit eden ve mahkûmların sıhhatleri üze
rinde de .müspet tesirler yaptığına şüphemiz olmıyan ceza evleri binalarının inşasına hız verilmesi
nin ve^miktarlarının artmlmasının muvafık olacağı cihette gelecek yıl bütçesine mevcut ihtiyaçlara 
cevap vea»eeek miktarda ödenek konması sayanı temennidir. 

îşbu rapor Yüksek Komisyona saygı ile sunulur. 

Gümüşane Mebusu Kastamonu Mebusu 
Kemal Yörükoğlu Hamdi Türe 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım toplamı 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

201 

202 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

2 786 100 
25 390 935 

2 000 

8 000 

2 893 200 
28 89&500 

2 000 

8 000 

2 786 200 
29 141 900 

2 000 

8 000 

Bölüm toplamı 28 187 035 31 802 700 31 938 100 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 174 420 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 2 238 060 

232 200 
2 610 600 

232 200 
2 642 400 

Bölüm toplamı 2 412 480 2 842 800 2 874 600 

I I - Başka haklar 
206 ,' 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

- 22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yardı
mı 

75 000 

L 488 600 

6 400 

128 000 

5 000 

94 000 

1 785 100 

11 400 

175 000 

7 000 

94 000 

1 810 100 

11 400 

178 000 

7 000 
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32 

40 

207 

Adalet Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

40 000 
46 380 

1 789 380 

6 000 

1953 yü] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 
65 390 

2 177 890 

6 000 

- 109 — 
ı için 
Komisj'onca 
kabul edilen 

Liva 

40 000 
67 390 

2 207 890 

6 000 
209 

210 
0 

219 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Meşhut Suçlar Kanunu gere
ğince çalışma saatleri dışında 
nöbet beklemeye ödevli olan 
hâkim, müddeiumumi ve kâtip
ler ücreti 
Hâkim tahsisatı 

1 681 883 1 905 500 1 920 591 
2 100 2 100 2 100 

1 0 0 
3 964 200 4 307 100 4 343 100 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

38 043 079 

24 150 
6 000 

12 000 
12 000 
10 000 
26 356 

90 506 

43 044 090 

24 150 
9 000 

17 000 
15 000 
10 000 
26 356 

101 506 

43 292 381 

24 150 
9 000 

17 000 
15 000 
10 000 
556 356 

101 506 
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B. 

302 

303 
304 

İ1Û 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

— Adatet Vökâloti 
• 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
Ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merekz telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

250 000 
150 000 
280 000 
45 000 
52 000 

248 784 

1 025 784 

610 983 

250 000 

1 880 725 • 
15 000 
15 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

265 000 
200 270 
480 275 
60 000 
88 750 

300 000 

1 394 295 

616 483 

350 000 

2 904 725 
18 000 
35 000 

kabul edilen 
Lira 

268 000 
204 270 
499 275 
60 600 
89 653 

305 000 

1 426 798 

617 983 

350 000 

2 914 725 
.18 000 
35 000 

Bölüm toplamı 2 160 725 3 307 725 3 317 725 

305 Vilâyetler kira bedeli 148 443 164 443 170 343 
306 Giyecekler 85 400 107 965 109 165 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 271 965 370 349 376 749 
20 Geçici görev volluğu 50 000 58 000 58 000 
30 Müfettişler yolluğu 100 000 100 000 100 000 
40 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluğu 0 9 720 9 720 

Bölüm toplamı 421 965 538 069 544 469 

308 4598 sayılı Kanun gereğince* 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 8 000 8 000 8 000 
12 Vilâvetler 65 000 84 900 84 900 

Bölüm toplamı 73 000 92 900 92 900 
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Adalet V«kafeti 
1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 
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1953 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lk*a Lira 

• 
309 Taşıtlar 

11 Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 2 000 2 000 2 000 

12 Vekâlet otomobili onarma mas- • * 
rafları 2 000 2 000 2 000 

21 Temyiz Reisliği ve Başmüddei-
ıımumilik otomobilleri işletme 
masrafları 4 000 4 000 4 000 

22 Temyiz Reisliği ve Başmüddei-
umumilik otomobilleri onarma 
masrafları 2 000 2 000 2 000 

31 Merkez taşıtları işletme mas
rafları 2 000 2 000 2 000 

32 Merkez taşıtları onarma mas
rafları 750 750 750 

41 Vilâyetler taşıtları isletme 
masrafları ' 30 000 40 000 40 000 

42 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 7 000 12 000 12 000 

Bölüm toplamı 49 750 64 750 64 750 

Üçüncü kısım toplamı 4 666 556 6 388 136 6 445 639 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 2 000 2 000 2 000 
417 Kovuşturma masrafları 

10 Suç masrafları 720 000 1 005 000 1 005 000 
20 Hukuk Mahkemeleri Usulü 

Kanunu gereğince adlî müza
heret masrafları 5 000 9 934 19 934 

30 Ecnebiler istinabe masraflar] 500 500 500 
40 Medeni Kanunla Nüfus Kanu

nu gereğince müddeiumumiler 
tarafından açılacak dâvalar 
masrafları 200 200 200 
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M. 

Adalet Vekâleti 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 

Tahsisatın nev'i Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

50 Medeni Kanunla ve başka ka- • 
nunlar gereğince hâkimin ken
diliğinden görmeye ve yapma
ya ödevli bulunduğu dâva ve 
işler masrafları 2 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 727 700 1 017 634 1 027 634 

418 Adlî Tıp Kurulu masrafları 
10 Müşahede evi yiyecek masraf

ları 13 300 16 425 16 425 
20 Yönetim masrafları 16 250 30 000 30 000 
30 Otopsi sandıkları ve kimyevi 

ecza satmalma masrafları 8 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 37 550 61 425 61 425 

419 Ceza ve tevkif evleri masrafları 
10 Yiyecek masrafları 3 521 228 3 959 721 3 959 721 
20 Doktor ücreti ve ilâç masrafları 50 000 100 000 100 000 
30 Yönetim masrafları 746 250 990 500 990 500 
40 Sevk masrafları 140 000 170 000 170 000 
50 Ceza ve tevkif evleri ile hü

kümlü çocuk ıslah evlerinde 
alınacak sağlık tedbirlerinin 
gerektirdiği masraflar 50 000 60 000 60 000 

Bölüm toplamı 4 507 478 5 280 221 5 280 221 

420 Mebusların seçim masrafları 435 000 435 000 425 000 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 11 250 1 250 1 250 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 5 000 7 500 7 500 
20 Başka her çeşit masraflar 45 000 45 000 45 000 
30 Adlî kanun, tüzük ve yönetme

diklerin hazırlama ve düzenle
me masrafları 5 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 55 000 62 500 62 500 
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B. M. Tahsisatın nev'i 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere <rön-
# derileceklerin yolluklarile baş

ka her çeşit masrafları 
0 Birleşmiş milletler teknik yar

dımından faydalanılarak ecne
bi memleketlere gönderilecekle
rin yollukları ve masrafları 

0 E. C. A. (Marshall) teknik yar
dımından faydalanılarak ecne
bi memleketlere gönderilecek
lerin yolluk ve masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve mas
rafları 

Bölüm toplamı 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 » » 

Bolüm toplamı 

"v Beşinci kısım toplamı 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

18 000 18 000 18 000 

2 100 . 2 100 0 

4 100 4 100 0 

0 0 6 200 
24 200 24 200 24 200 

# 
2 350 2 350 2 350 

5 000 10 000 10 000 

7 350 12 350 12 350 

5 807 528 6 927 580 6 896 580 

39 743 75 000 75 000 

100 000 100 000 100 000 , 
3 900 4 000 4 000 

103 900 104 000 104 000 

143 643 179 000 179 000 



Adalet Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı h 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaîbul edilen 
£±ra iLira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 5'400 5 400 5 400 
îkinci kısım toplamı 38 043 079 43 044 090 43 292 381 
Üçüncü kısım toplamı 4 666 556 6 388 136 6 445 639 
Dördüncü kısım toplamı 5 807 528 6 927 580 6 896 580 
Beşinci kısım toplamı 143 643 179 000 179 000 

GENEL TOPLAM 48 666 206 56 544 206 56 819 000 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Adlî Tıp Kurulu alât ve gereç
leri onarımı 

İT - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
Adalet Vekâleti (ceza ve tevkif 
evleri yapım ve esaslı onarımı) 
Adalet Vekâleti (Adalet bi
naları yapımı ve esaslı onarı
mı) (Bayındırlık Bütçesine ak
tarılacaktır) 

1 000 

250 000 

Adlî Tıp Kurulu için satmalı-
nacak alet ve gereçler 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar 
Adalet Vekâleti (Maliye Büt-
çesme aktarılacaktır) 

20 000 

70 000 

2000 

2 580 000 5 000 000 

1 520 000 

Bölüm toplamı 2 830 000 6 520 000 

20 000 

86 000 

Yatırımlar toplamı 2 921 000 6 628 000 

2 000 

0 

o 

20 000 

22 000 
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Rapor 

15.1.1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Millî Savunma Vekâletinin 1953 yılı Bütçesini komisyon adına inceledik. 

1953 yılı Bütçesi geçen seneye nispetle (22 595 970) lira fazlasiyle (569 982 500) liradır. 

Bu bütçenin memleketin savunma emniyetiyle malî takatinin ayarlanarak tanzim edilmiş ol
duğu ve bütçeye konan tahsisatın halihazır hizmetleri ifaya ancak kifayet edebileceği kanaati
ne varılmıştır. 

1553 sayılı Kanun gereğince tanzim ikılınan fiilî kadroyu, Yüksek Komisyonun tasdikına su
narız. 

Millî Savunma hizmetleri hakkındaki görüş ve temennilerimizi şifahen ayrıca bildireceğimizi 
saygılarımızla arzederiz . 

Kırşehir Mebusu Konya Mebusu 
* t • . '• '' '• * Rıfat özdeş Murad Âli Ülgen 
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M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri Özlük haklar 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vekil tahsisatı 5 400 5 400 5 400 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 

^ 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

~> * ••* : M \ • ' *». r f4 ' 

125 519 993 
18 359 336 
14 469 358 
1 614 456 

159 963 143 

14 781 726 
2 126 841 
1 335 750 

152 100 

18 396 417 

983 000 
108 600 
81 300 

4 950 

1 177 850 

M •' 

• ' 

110 000 000 
15 110 000 
12 500 000 
1 719 000 

139 329 000 

13 350 000 
2 500 000 
1 424 650 

156 240 

17 430 890 

894 300 
200 000 

81 300 
9 000 

1 184 600 

- •( g> 

• • • . 

• t 

110 000 000 
15 110 000 
12 500 000 

1 719 000 

139 329 000 

13 350 000 
2 500 000 
1 424 650 

156 240 

17 430 890 

894 300 
200 000 

81 300 
9 000 

1 184 600 

Ecnebi uzman Ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

770 018 
115 320 
337 137 

810 000 
23 400 

337 137 

810 000 
23 400 

337 137 
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14 

Tahsisatın nev*i 

Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 

- 1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

15 000 

1 237 475 

1953 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lrâax 

12 000 

1 182 537 

pılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Eira 

12 000 

1 182 537 

. .—„ 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge- * 
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Kara Kuvvetleri çocuk zammı 3 500 000 3 700 000 3 700 000 
12* Hava Kuvvetleri çocuk zammı 550 000 650 000 650 000 
13 Deniz Kuvvetleri çocuk zammı 360 000 403 500 403 500 
14 Harita Umum Müdürlüğü ço

cuk zammı 50 000 51 120 51 120 
21 Kara Kuvvetleri doğum yardı

mı 400 000 450 000 450 000 
22 Hava Kuvvetleri doğum yar

dımı 100 000 126 000 126 000 
23 Deniz Kuvvetleri doğum var-

dımı " 25 000 40 000. 40 000 
24 Harita Umum Müdürlüğü do

ğum yardımı 6 000 10 000 10 000 
31 Kara Kuvvetleri ölüm yardımı 82 000 82 000 82 000 
32 Hava Kuvvetleri ölüm vardı -

mı " 15 000 15 000 15 000 
33 Deniz Kuvvetleri ölüm yardımı 10 000 10 000 10 000 
34 Harita Umum Müdürlüğü 

ölüm. yardımı 2 000 2 000 2 000 
41 Kara Kuvvetleri yakacak zam

mı " 373 110 438 300 438 300 
42 Hava Kuvvetleri vakacak zam

mı " 3 000 3 000' 3 000 

Fasıl yekûnu 5 476 110 5 980 920 5 980 920 

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 yapılacak 
ödemeler 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

8 354 684 
1 205 903 
948 184 

12 186 000 
2 230 000 
1 542 500 

12 186 000 
2 230 000 
1 542 500 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

iste/nen kabul edilen 
Liea Lira 

210 

211 

215 

220 

321 

14 Harita Umum Müdürlüğü 104 359 142 270 142 270 

Fasıl yekûnu 10 613 130 16 100 770 16 100 770 

11 
12 
13 

11 
12 
13 
14 

1453,5027 ve 5427 sayılı kanun
lar gereğince verilecek tahsi
satlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

657 ve 5950 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zamlar ve 
tazminatlar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

70 200 
7.500 
6 600 

84 300 

116 336 
2 666 136 

17 537 
294 397 

70 800 
7 500 
8 100 

86 400 

522 330 
3 953 377 

15 O6o 
286 713 

70 800 
7 500 
8 100 

86 400 

522 330 
3 953 377 

15 066 
286 713 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

Fasıl yekûnu 

4511 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ikramiyeler karşılığı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

2852 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek yemek bedeli 
4335^7e 4688 sayılı kanunlar ge
reğince Verilecek uzmanlık üc
ret ve gündelikleri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

3 094 406 

50 000 
7 900 

16 000 
2 500 

76 400 

171 420 

80 502 
61 734 

• 117 036 
17 856 

4 777 486 

50 000 
7 900 

16 000 
5 000 

78 900 

187 860 

88 993 
66 875 

102 258 
19 404 

4 777 486 

50 000 
7 900 

16 000 
5 000 

78 900 

187 860 

88 993 
66 875 

102 258 
19 404 

Fasü yekûnu 277 128 277 530 277 530 
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M. 

11 
12 
13 
14 

Tahsisatın nev'i 

3575 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek Askerî Fabrikalar 
Emekli ve Yardım Sandığı ke
seneği 
Kara Kuvvetleri 
Hava '» 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

1952 
Yıl ı 
tahsisatı 
Lira 

313 000 
300 000 
250 000 

0 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

394 000 394 000 
300 000 300 000 
317 177 317 177 
4 766 4 766 

Fasıl yekûnu 863 000 1 015 943 1 015 943 
_' Î a î »'•{ «M «Tf • T l . 

5 446 590 
7 290 000 
6 204 710 

0 

18 941 300 

4 600 590 
6 156 000 
6 560 481 

119 170 

17 436 241 

4 60Q 590 
6 156 000 
6 560 481 

119 170 

17 436 241 

Tamirhanelerle Uçak ve Deniz 
fabrikaları ve Harita işçi üc
retleri 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

5957 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek denizaltı ve dalgıç 
tahsisatı 325 000 1- 000 000 1 000 000 
4772 sayılı Kanun gereğince 
Askerî Fabrikalar îşçi Sigor
tası Kurumuna ödenecek prim 
karşılığı 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

66 207 
74 590 
64 167 

0 

119 466 
78 930 
75 604 

1 191 

119 466 
78 930 
75 604 
•I 191 

Fasıl yekûnu 204 964 275 191 275 191 

5044 sayılı Kanun gereğincefr^^ "; \- • 
verilecek fazla ders ücretleri 

11 Kara Kuvvetleri 30 000 84 000 84 000 
12 Hava » 1 1 1 
13 Deniz » 5 000 10 656 10 656 

Fasü yekûnu 35 001 94 657 94 657 
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F. M. Ta&sisatm nev'i 

301 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncd 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

227 3634 »ayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 500 500 500 

tkinci kısım vekûnu 220 937 544 206 439 425 206 439 425 

üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
,32 
33 
34 

41 

42 

43 

44 

* ı *» - * 

Büro masrafları 
Kara Kuvvetleri kırtasiyesi 
Hava Kuvvetleri kırtasiyesi 
Deniz Kuvvetleri kırtasiyesi 
Harita Umum Müdürlüğü 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 mas
rafları 
Hava Kuvvetleri öteberi mas
rafları 
Deniz Kuvvetleri öteberi mas
rafları 
Harita Umum Müdürlüğü öte
beri masrafları 
Kara Kuvvetleri tersim gereç
leri 
Harita Umum Müdürlüğü ter
sim gereçleri 

Fasıl yekûnu 

300 
17 
53 

2 
133 

000 
000 
000 

400 
300 

8 300 
23 

266 
16 
46 

1 

1 400 

45 

35 

8 

25 

2 

300 

900 
700 
700 
700 

700 

000 

500 

000 

550 

000 

000 

2 386 050 

312 500 
17 000 
53 000 

3 000 
156 500 

8 300 
23 300 

8 950 
700 000 

16 700 
46 700 

2 100 

1 200 000 

45 500 

35 000 

8 550 

0 

0 

2 637 100 

312 500 
17 000 
53 000 

3 000 
156 500 

8 300 
23 300 

8 950 
700 000 

16 700 
46 700 

2 100 

1 200 000 

45 500 

35 000 

8 550 

0 

0 

2 637 100 
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M. 

11 
12 
13 
14 

11 

12 

13 

14 

21 

22 

23 

24 

Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Kara Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 
Hava Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 
Deniz Kuvvetleri posta ve tel
graf ücretleri 
Harita Umum Müdürlüğü pos
ta ve telgraf ücretleri 
Kara Kuvvetleri telefon mas
rafları 
Hava Kuvvetleri telefon mas
rafları 
Deniz Kuvvetleri telefon mas
rafları 
Harita Umum Müdürlüğü tele
fon masrafları 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

490 000 
15 000 
34 300 

500 

539 800 

1 000 000 

42 800 

35 000 

4 150 

546 000 

70 000 

22 150 

500 

1953 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

708 000 
15 000 
34 300 

500 

757 800 

1 000 000 

42 800 

35 000 

4 150 

546 000 

70 000 

25 000 

14 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

708 000 
15 000 
34 300 

500 

757 800 

1 000 000 

42 800 

35 000 

4 150 

546 000 

70 000 

25 000 

İ4 000 

Kira bedeli 
11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

557 970 
127 111 
21 528 

1 

Fasıl yekûnu 706 610 

Yolluklar 
11 Kara Kuvvetleri sürekli görev 

yolluğu ' 2 031 400 
12 Hava Kuvvetleri sürekli görev 

yolluğu 180 000 
13 Deniz Kuvvetleri sürekli görev 

yolluğu 58 400 

557 970 
127 111 
15 314 

1 

700 396 

2 231 400 

180 000 

67 000 

Fasıl yekûnu 1720 600 1736 950 1738 950 

557 970 
127 111 
15 314 

1 

700 396 

2 231 400 

180 000 

67 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

14 Harita Umum Müdürlüğü sü
rekli görev yolluğu 

21 Kara Kuvvetleri geçici görev 
yolluğu 

22 Hava Kuvvetleri geçici görev 
yolluğu 

23 Deniz Kuvvetleri geçici görev 
yolluğu 

24 Harita Umum Müdürlüğü geçi
ci görev yolluğu 

30 Müfettişler yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
51 Kara Kuvvetleri ecnebi uz

man ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin yolluk ve 
başka masrafları 

52 Hava Kuvvetleri ecnebi uzman 
ve hizmetlilerin ve bunlara 
yardımcı personelin yolluk ve 
başka masrafları 

53 Deniz Kuvvetleri ecnebi uz
man ve hizmetlilerin ve bunla
ra yardımcı personelin yolluk 
ve başka masrafları 

54 Harita Umum Müdürlüğü ya
bancı uzman ve hizmetlilerin ve 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tedavi masrafları 
11 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

12 5501 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

Fasıl yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lü% , ,, Lira Lira 

3 000 

080 000 

200 000 

90 000 

35 000 
250 000 
200 000 

3 000 

1 280 000 

250 000 

100 000 

35 000 
250 000 

1 700 000 

3 000 

1 280 000 

250 000 

100 000 

35 000 
250 000 

1 700 000 

210 786 740 000 740 JX)0 

30 000 5 000 5 000 

15 000 20 000 20 000 

3 000 3 000 3 000 

5 386 586 6864400 6864400 

5 000 10 000 10 000 

100 000 250 000 250 000 

105 000 260 000 260 000 

Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobilleri işletme :.a' 

masrafları 2 000 2 000 2 000 



_ Millî Savunma Vekâlet 
1952 
Yılı 

tahminleri 
Varidatın nev'i Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

ta hinin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

2 'Vekâlet otomobilleri onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım vekûnu 

2 000 2 000 2 000 

4 000 4 000 4 000 

10 848 646 12 960 646 12 960 646 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Basımevi masrafları 
11 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

21 

22 

23 

24 

31 

32 

• > * • > 

• )•> 

Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Temsil masrafları 
Hayvan satmalına ve tazmin
leri 
Muayyenat 
Kara Kuvvetleri tayinatı 
Hava Kuvvetleri tayinatı 
Deniz Kuvvetleri tayinatı 
Harita ITmum Müdürlüğü ta
yinatı 
Kara Kuvvetleri yem bedeli ve 

masrafları 
Hava Kuvvetleri yem bedeli ve 
masrafları 
Deniz Kuvvetleri yem bedeli 
ve masrafları 
Harita ITmum Müdürlüğü yem 
bedeli ve masrafları 
Kara Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak masrafları 
Hava Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve yakacak masrafları 
Deniz Kuvvetleri aydınlatma, 
ısıtma ve vakacak masrafları 

12 
o -) 

0 
900 
000 

15 900 

80 000 

652 

74 498 
5 829 
8 223 

578 

15 708 

2 

73 

192 

12 668 

648 

455 

000 

264 
384 
038 

223 

331 

432 

015 

719 

713 

784 

710 

282 000 
12 900 
6 000 

300 900 

100 000 

652 000 

73 055 300 
8 

10 

12 

11 

1 

683 110 
207 020 

700 6<X) 

948 900 

2 060 

38 415 

197 310 

839 260 

116 270 

830 880 

73 
8 

10 

12 

11 

1 

282 000 
12 900 
6 000 

300 900 

100 000 

652 000 

055 300 
683 110 
207 020 

700 600 

948 900 

2 060 

38 415 

197 310 

839 260 

116 270 

830 880 
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M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

34 Harita Umum Müdürlüğü ay
dınlatma, ısıtma ve yakacak 
masrafları 83 992 104 030 104 030 

11 
12 
13 
14 

21 
22 
23 
24 

31 
32 
33 
34 

.- s, <*% 

Fasıl yekûnu 

Askerî gereçler 
Kara Kuvvetleri giyecekleri 
Hava Kuvvetleri giyecekleri 
Deniz Kuvvetleri giyecekleri 
Harita Umum Müdürlüğü gi
yecekleri 
Kara Kuvvetleri teçhizatı 
Hava Kuvvetleri teçhizatı 
Deniz Kuvvetleri teçhizatı 
Harita Umum Müdürlüğü teç
hizatı 
Kara Kuvvetleri m uy tabiyesi 
Hava Kuvvetleri muytabiyesi 
Deniz Kuvvetleri nıuytabiyesi 
Haıita Umum Müdürlüğü 
muytaniyesi 

Fasıl yekûnu 

118 962605 

38 956 943 
2 978 145 
3 636 205 

273 347 
5 720 716 

558 322 
549 171 

35 981 
1 273 770 

1 
6 930 

13 450 

54 002 981 

119723155 

55 664 400 
3 
3 

12 
1 
1 

1 

578 300 
269 685 

287 070 
147 550 
530 750 
275 000 

52 585 
354 820 

1 
4 999 

27 000 

79 192 160 

119 723155 

55 
3 
3 

12 
1 
1 

1 

79 

664 400 
578 300 
269 685 

287 070 
147 550 
530 750 
275 000 

52 585 
354 820 

1 
4 999 

27 000 

192 160 

Harb gereçleri, teçhizat ve tah
kimat umum masrafları 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
0 Deniz Kuvvetleri torpido, pa

ravan, sis cihazları, denizaltı 
talim cihazları 

0 Deniz Kuvvetleri seyir - muha
bere 

0 Deniz Kuvvetleri Mayın ara
ma, tarama işleri 

0 Deniz Kuvvetleri Digavping -
Vayping 

0 Deniz Kuvvetleri ağ işleri - Tir 
güverte 

0 Deniz Kuvvetleri mühimmat, 
tahkimat, top işleri 

0 Deniz Kuvvetleri telsiz, elek
trik işleri 

32 436 345 
4 400 000 

0 

244 000 

72 700 

309 500 

18 000 

342 500 

958 200 

521 000 

41 828 000 
25 500 000 

8 102 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

41 340 000 
25 363 000 

8 027 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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1952 1953 yılı için 
Y 111 Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kalbul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

0 Deniz Kuvvetleri çeşitli işler 538 000 0 0 
0 Deniz Kuvvetleri devriçark 4 405 000 0 0 
0 Deniz Kuvvetleri hidrografi 

işleri 108 000 0 0 
14 Harita Umum Müdürlüğü 520 500 552 121 1252 121 

Fasıl yekûnu 44 873 745 75 982 121 75 982 121 

412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 344 400 4 651 525 4 651 525 
413 Veteriner ecza ve gereçleri 110 000 100 000 100 000 
414 Taşıma masrafları 17 000 000 18 793 850 18 793 850 
415 Askerlik müzeleri masrafları 

1 l , Kara Kuvvetleri 10 000 50 000 50 000 
13 Deniz » 30 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 40 000 80 000 80 000 

416 Okullar masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 275 000 285 000 285 000 
12 Hava » 77 400 111 500 111 500 
13 Deniz » 77 400 1.45 000 145 000 
14 Harita Umum Müdürlüğü 8 200 8 200 8 200 

Fasıl yekûnu 438 000 549 700 549 700 

419 Askerî mahkemelere gönderile
cek sanık, tanık ve vukuf ehli 
masraflariyle adlî müzaharet 
masraflan 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 

iidürlüğü 

Fasıl yekûnu 

25 (XX) 
1 000 
1 000 

1 

27 001 

25 (XX) 
2 000 
1 000 

1 

28 001 

25 000 
2 000 
1 000 

1 

28 001 

0 Deneme ve muayene masraf lan 94 764 0 0 
421 Kara askerî tamirhanelerinin 

ilk madde ve müstehlek gereç
ler masrafları 810 600 815 800 815 800 
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M. Tahsisatın nev'i 

11 
12 
13 
14 

Tersaneler masrafları 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 
Beden eğitim ve müsabakaları 
umumi masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

220 000 

150 000 

30 000 
4 500 
5 000 

500 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira. 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

220 000 

150 000 

Fasıl yekûnu 40 000 40 000 

220 000 

150 000 

30 000 30 000 
4 500 4 500 
5 000 5 000 
500 500 

40 000 

11 
12 
13 

0 
0 
0 

Manevra, tatbikat ve kurmay 
gezileri 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Pasif Korunma masrafları 
Kara Kuvvetleri 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

400 000 
93 300 
6 700 

500 000 

15 000 
1 
1 

15 002 

400 000 
93 300 
6 700 

500 000 

0 
0 
0 

0 

400 000 
93 300 
6 700 

500 000 

0 
0 
0 

0 

Gaz ve gazdan korunma mas
rafları 

11 Kara Kuvvetleri 
13 Deniz » 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
11 Kara Kuvvetleri satmalma ve 

abone 
12 Hava Kuvvetleri satmalma ve 

abone 

31 500 
3 000 

34 500 

31 500 
3 000 

34 500 

31 500 
3 000 

34 500 

47 000 

36 300 

214 000 

26 200 

214 000 

26 200 
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1952 1953 yılı için 

Y ı l ı "' -̂*-«F Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

13 Deniz Kuvvetleri satınalma ve 
abone 2 000 84 760 84 760 

14 Harita Umum Müdürlüğü sa
tınalma ve abone 3 001 1 500 1 500 

21 Kara Kuvvetleri başka her çe
şit masrafları 73 000 194 000 194 000 

22 Hava Kuvvetleri başka her çe
şit masrafları 43 800 53 900 53 900 

23 Deniz Kuvvetleri başka her çe
şit masrafları ' 10 000 50 000 50 000 

24 Harita Umum Müdürlüğü baş
ka her çeşit masrafları 1 1 500 1 500 

Fasıl yekûnu 215 102 625 860 625 860 

452 Staj ve tahsil masraftan 1 100 000 1 500 000 1 500 000 
453 Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği masraflar 
11 Kara Kuvvetleri 1 000 1 251 050 1 251 050 
13 Deniz » 9 500 9 500 9 500 
14 Harita Umum Müdürlüğü 1 582 1 582 1 582 
20 Milletlerarası kongre ve konfe

ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve masrafları (Harita 
Umum Müdürlüğü) 9 942 10 225 10 225 

476 
11 
12 
13 

Kurs masraflan 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 

Fasıl yekûnu 

v 
:"^*-H, 

22 024 

824 
491 

700 
300 

84 000 

1 272 357 

860 500 
500 000 
108 900 

1 272 357 

860 500 
500 000 
108 900 

Fasıl yekûnu 1 400 000 1 469 400 1 469 400 

481 NATO'nun icabettirdiği umu
mi masraflar 0 2 500 000 2 500 000 

Dördüncü kısım vekûnu 241 148 624 309 281 329 309 281 329 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kıfâm - Borçlar 

501 

502 

503 

504 

0 
0 
0 
0 

10 
0 

0 

0 

0 

20 
0 

0 

0 

0 

Geçen yıl borçları 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yılları borçları 
Kara Kuvvetleri 1948 - 1951 
yılları borçları 
Hava Kuvvetleri 1948 - 1951 
yılları borçları 
Deniz Kuvvetleri 1948 - 1951 
yılları borçları 
Harita Umum Müdürlüğü 
1948 - 1951 yılları boruçları 
1928 - 1947 yılları borçları 
Kara Kuvvetleri 1928 - 1947 
yılları borçları 
Hava Kuvvetleri 1928 - 1947 
yılları borçları 
D*eniz Kuvvetleri 1928 - 1947 
yılları borçları 
Harita Umum Müdürlüğü 
1928 - 1947 yılları borçları 

Fasıl yekûnu 

0 
50 000 
10 000 
10 000 

- * 500 

70 500 

0 

500 000 

5 000 000 

50 000 

3 000 
0 

150 000 

591 000 

50 000 

2 266 

6 346 266 

31 000 
0 
0 
0 
0 

31 000 

50 500 

0 

0 

0 

0 
30 500 

0 

0 

0 

0 

81 000 

31 000 
0 
0 
0 
0 

0 

r -

50 500 

0 

0 

0 

0 
30 500 

0 

0 

0 

0 

81 000 

Toprak Mahsulleri Ofisine 1948 
ve daha evvelki yıllardan ka
lan borçlar 
Devlet. Demiryolları Umum 
Müdürlüğü ile Denizcilik Ban
kasına 1952 ve daha evvelki 
yıllardan kalan borçlar 

2000000 8 450000 8 450 000 

0 6 310 000 6 310 000 

Beşinci Kısım yekûnu 8 416 766 14 872 000 14 872 000 
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F. M. Tahsisatın nev'î* 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

9 1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

5 400 5 400 5 400 
220 937 544 206 439 425 206 439 425 
10 848 646 12 960 646 12 960 646 

241 148 624 309 281 329 309 281 329 
8 416 766 14 872 000 14 872 000 

U M U M Î Y E K Û N 481 356 980 543 558 800 543 558 800 

701 

702 

711 

11 
12 
13 
14 

0 

0 

i atınmıar 
I - Onarmalar 

Yapı onarımı 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Gemi onarımı 
Deniz Kuvvetleri Yavuz ge
misinin onarımı ile ilgili her 
türlü masraflar ve işçi günde
likleri 
Diğer gemilerin onarımı 

Fasıl yekûnu 

1 108 500 
950 000 
369 500 

10 000 

2 438 000 

0 

1 500 000 
1 122 400 

2 622 400 

1 270 000 
960 000 
369 500 

10 000 

2 609 500 

1 607 400 

0 
a 

1 607 400 

1 270 000 
960 000 
369 500 
10 000 

2 609 500 

1 607 400 

• 

0 
0 

0 

Kara Kuvvetleri tamirhanele
rinde mevcut makina alet ve 
gereçlerin onarılması ve yeni
lenmesi 16 500 146 300 146 300 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 
tabiattı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

iıtenen kabul edile» 
Lira Lira 

731 

741 

742 

743 
744 

751 
761 

O 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâkler 
11 Kara Kuvvetleri 
13 Deniz » 

1 000 000 
300 000 

4 179 000 
300 000 

4 179 000 
300 000 

11 
12 
13 
14 

10 
20 

30 

Fasıl yekûnu 

Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Kara Kuvvetleri 
Hava » 
Deniz » 
Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

Hava meydanlan ile yollan ve 
depolan yapımı 
Yapım ve onarım 
Makina, alet ve gereçler onarı
mı 
Satın alınacak makina, alâtve 
gereçler 

Fasıl yekûnu 

1 300 000 

5 955 000 
860 000 
600 000 

65 500 

7 480 500 

1 450 000 

100 000 

50 000 

1 600 000 

4 479 000 

6 855 000 
4 412 000 
1 040 000 

89 500 

12 396 500 

1 757 000 

100 000 

50 000 

1 907 000 

4 479 000 

6 855 000 
4 412 000 
1 040 000 

89 500 

12 396 500 

1 757 000 

100 000 

50 000 

1 907 000 

Gemi yapımı 
înfrastructure'ün icabettirdiği 
her türlü masraflar karşılığı 
Telsiz ve elektrik tesisleri 
Tersaneler tesisleri 
3827 sayılı Kanun gereğince 
1 nci Hava Kuvvetleri Kuman
danlığı için satın alınacak oto
mobil bedeli 

213 700 1 238 000 1 238 000 

0 
40 000 

2 918 500 

O 
40 000 

2 000 000 

17 500 

17 385 000 
40 000 

2 000 000 

Yatırımlar yekûnu 18 629 600 26 423 700 43 808 700 
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Rapor 

25 XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

İçişleri Bakanlığının 1953 yılı Bütçe tasarısı tetkik ettik : 

Bakanlığın 1953 yılı hizmetlerinin görülmesi için teklif edilen bütçesi toplamı 22 602 508 lira 
olup 1952 yılı Bütçesinin toplamına göre 2 246 810 lira bir artış arzetmektedir. Bn artışın 800 000 
lirası yatırımlara ait bulunmaktadır. 

Mütalâamızı bildirmeden evvel Bütçe Komisyonunun 3951, 1952 yılları bütçelerine ait raporla
rındaki esaslı temennilerinin bâzılarına temas etmek yerinde olacaktır. Bu raporlarda : 

A) Bütçelerin mer'i kanun hükümlerine göre hazırlanması icabettiğinden Bütçe ile ilgili teş
kilât, gelir ve giderlere ait bütün tasarıların bütçeden evvel Meclise verilmesine Hükümetçe itina 
olunması. 

B) Bâzı umumi hizmetler daireler arasında parçalanmaktadır. Lüzumsuz tedahüller, muzaaf 
çalışmalar vardır. Bu hal Hükümet ve idaredekoordinasyonu müşkülleştirmekte ve Bütçe mas-

raflarmı da kabartmaktadır. Bu halin bir an evvel ıslahı. 

C) Emniyet teşkilâtının tevhidi, olamadığı takdirde Jandarma Genel Komutanlığının 
merkez teşkilâtına ait bir kanun çıkarılması; 

D) Hizmetliler kadrolarının bir revizyona tâbi tutulması; muhtelif dairelerin ücret barem
leri arasında teadül temini, kadro adedinin hizmet hacmına göre ve tasarruf zihniyeti ile ayar
lanması ; • 

E) özel idarelere ait hastanelerin Umumi Muvazeneye alınarak Devlet hastaneleri haline çev
rilmeleri hususunda umumi bir prensip kararma varılması; 

F) İller hükümet konaklarında muhtelif bakanlıklara ait hizmetler ifa edilmekte olduğu-
ıia göre mezkûr konakların aydınlatma, ısıtma, öteberi formülüne giren masraflarına ait tahsisat
larının müşterek olarak yalnız bir Bakanlık bütçesinde yer alması hususunda Hükümetçe incele
me yapılması. 

(T) Muhtelif bakanlıklardaki hizmetlilerin elbise, palto ve ayakkabı kalitesi üzerinde görü
len farkların kaldırılması maksadiyle Hükümetçe inceleme yapılması ve tek kalite ve tipin 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunması. 

Teessürle ifade ederiz ki bu temenniler alâkalı makamlar tarafından göz önüne alınmamış
tır. Bu yılda vali muavinliklerinin kaldırılarak merkez kaymakamlıkları ihdası, yürürlükte bu
lunan kadroya nüfus memurlukları kadroları ilâvesi, 20 lira aylıklı bucak müdürlükleri kadro
larından bir kısmının kadro aylıklarının 25 liraya çıkarılması, Emniyet Genel Müdürlüğü teşki
lâtına bir miktar polis memurluğu kadrosunun ilâvesi karşılığı olarak bütçelere ödenek konul
duğu ve bütçeler Meclise geldiği halde bunlara ait kanun tasarıları daha evvel Meclise sevke-
dilmemiştir. 

Yukarda B fıkrasında zikredilen temenniye riayet olunmadığı da içişleri Bakanlığı merkezi 
için, Bakanlık dahilindeki elektrik, kalorifer, su tesislerinin fennî kontrolünü yapmak üzere 
fen okulu mezunu bir teknisiyenin mevcudiyetine lüzum görülmüş olmasından ve bu maksat
la D cetvelinin merkez kısmına bir kadro ilâve edilmesinden anlaşılmaktadır. 
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Ankara'da bir Hükümet sitesi kurııtonı^ur. Bakaıüdıiarın ç^ğu ve Büyük Millet Meclisinin 

yeni binası ıbu sitede toplanmıştır. 

Bu şiltenin elektrik, su, kalorifer, havagazı, telefon ve sair fennî tesislerinin Bayındırlık Ba
kanlığı emrinde teşkil edilecek ve içerisinde lüzumu kadar Yüksek Mühendis, teknisiyen ve usta bulu
nacak bir idareye bağlanmasının hem işlerin bilgili ellerde bulunmasına hem de bütçede azımsanmıya-
cak bir tasarruf sağlanmasına yarayacağı kanaatindeyiz. 

Ayrıca binalar bakım re tamir işlerinin de esaslı ve topla bir şekilde organire edilmesi temenniye 
şayandır. 

Bahçe işlerinin teknik bakımdan Tarım Bakanlığında kurulacak bir büroya bağlanması da bu 
arada göz önünden uzak tutulamıyaeak hususlardan biridir. | 

Yıllardan beri üzerinde çalışılan (tevhidi Zabıta) meselesinin bir an evvel hallini lüzumlu gör
mekteyiz. 

Hizmetliler'kadrolarının bir revizyona tâbi tutulması, teadül sağlanması ve kadro ededîerinin ta
sarruf zihniyeti içinde tesbiti temenni edilmiş iken İçişleri Bakanlığı Merkez hizmetlileri ücretleri 
maddesinde (7 500) liralık, İller hizmetlileri ücreti maddesinde de (215 940) liralık bir artışın göze 
çarpması bütün ücretlilere ait barem esaslarının Barem Kanunu ile bir an evvel ıslakı zaruri oldu
ğu kanaatini kuvvetlendirmiştir. Dairelerdeki temizlik işlerinin hademe kadrosunu artırmak yoliyle 
değil valiler emrine, temizlik işlerine sarf edilmek üzere toptan bir ödenek gönderilmesi ve bu ödenek
ten masraf yapmak suretiyle temizlik işlerinin hariçten bu işe talip kimselere bir anlaşma esası için
de yaptırılmasının çok yerinde ve tasarruflu bir hareket olacağını kaani bulunmaktayız. 

Esasında mahallî hizmet mahiyetinde olduğu cihetle, mahallî idareler bütçesi ile idareleri lâzım 
gelirse bu teşekküllerin Anayasa ve özel kanunlarda istihdaf edilen gaye ve maksatlara elverişli faa
liyette bulunacak malî imkân ve kaynaklardan mahrum bulunmaları sebebiyle bugün ancak Devlet 
bütçesinden yapılan yardımlarla ayakta durabilen özel idarelere ait hastanelerin de tmmmi bütçeye 
alınmasını ve bu konuya ilgili kanun tasarısının bir an evvel kanunlaşmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Hükümet konaklarında muhtelif Bakanlıklara ait hizmetler karşılıklarının (Temizlik, ısıtma, 
aydınlatma gibi) bir bütçede toplanması hususundaki temenninin tahakkuk sahasına çıkarılma
sını; bütçe tekniği, idarede birlik ve tasarruf «ribi faydalar sağlaması bakımlarından yerinde 
olacağı kanaatini tekrarlarız. r t : ı*f*'»''-.iy« »*.*!* ^ 9 V m ı ^ f Ş ^ ^ 

Devlet merkezinde umumi bütçeye giren dairelerin hizmetlilerine verilmekte olan giyim eşya
sının Maliye Bakanlığınca toptan tedarik, imal ve tevzii halinde Bütçe Komisyonunun bu hususta 
kaydeylemiş olduğu temenninin tahakkukunu Bağlıyacağı kanaatindeyiz. , 

ÎHerdeki hizmetlilerin pejmürde kıyafetlerinden kurtarılması için mevzuun efe alınması ve 
halline çalışılması temenniye şayandır. 

Bunlardan maada; Ankara, istanbul, İzmir, Adana gibi büyük vilâyetler müstesna diğer iller 
valilerine verilecek nakil vasıtalarının köylere gidebilecek evsafta olmasını ve vasıtaları kanu-
nununda buna göre değiştirilmesini zaruri görmekteyiz. 

Bugünkü mülki teşkilâtın iktisadi zaruretler nazara alınarak bir revizyona tâbi tutulmak su
retiyle ıslah edilmesini lüzumlu yörmekteyiz. Bakanlık Tetkik Kurulunun bu mevzuu şimdiden 
ele alması yerinde olacaktır. 

Bir ziraat memleketi olan Türkiye'mizde idare âmirlerinin zirai ve iktisadi bilgilerini artır
mak mecburyetinde olduğumuzdan kaymakamlık ve bucak müdürlükleri kurslarında bu konulara 
mahsus bir önem verilmesini, kursa gelen memurların kurs müddetlerinden son bir iki ayında 
Ziraat Fakültesinde açılacak özel, bir kurstan geçirilmelerini lüzumlu ve faydalı görmekteyiz. 
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Atlı polis adedinin artırılmasını vazifenin ifası bakımından olduğu kadar memleket atçılığının 

inkişafına yardımı ve memlekette at sevgisinin artmasına vesile teşkil etm'esi bakımlarflISan lü
zumlu ve faydalı bulmaktayız. , 

TtâUflet-

Bölüm 202 - Madde 11. 

içişleri Bakanlığı Bütçesine bağlı «D» cetvelinin merkez kısmında ihdası teklif edilmiş olan 
400 lira ücretli bir teknisiyen kadrosunun yukarda arzedilen mütalâaya müsteniden çıkarılması 202 
nci bölümün 11 nci maddesinden 4 800 liranın düşürülmesini, 

Bölüm 418 

Seçim sathı mailine girmiş bulunmaktayız. Milletvekilleri Seçimi Kanununun 25 nci maddesi 
hükmüne tevfikan seçmen kütük ve kartlarının tadili işinin 1953 yılında hakkiyle başarılması 
ve kanunun istihdaf eylediği gayenin tahakkukuna önem verilmesi lâzımgelmektedir. Mezkûr ka
nunun 15 nci maddesi gereğince bütçenin 418 nci bölümüne konulmuş olan 100 000 liranın bu işi 
görmeye yetmiyeceği anlaşıldığından bölüme 50 000 liranın ilâvesini. 

Bölüm 451 

Arşivlerde, mülki teşkilâtımız hakkında mevcut mütehassıs raporları ile diğer bakanlıklarda 
mevcut köy etüdlerine ait raporların İçişleri Bakanlığında toplanıp tasnif ve tabedilmesini lü
zumlu ve faydalı görmekteyiz. 

Bunun için, bütçenin 451 nci yaym giderleri bölümünde (30) sayılı ve (mülki teşkilât ve köy 
etûdleri raporlarının toplama, tasnif ve tabı genel giderleri) adlı bir madde açılarak 10 000 liranın 
konulmasını. 

teklif ederiz. 

Bütçenin diğer tertiplerinde yapılan tenziller ve ilâveler hizmetlerin ifası için lüzumlu ve tat
min edici mahiyette görülmüştür. Saygılarımızla. 

Kırklareli Mebusu Trabzon Mebusu 
$e/ife Bakay Gemdi Eyüboğlu 

* 



Tahsisatın 

• 

nev'i 

içişleri Vekâleti 
1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 
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1953 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen. kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kisvm - tahsisat ve 
benzen özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

5 400 
5 400 

5 400 
5 400 

o 400 

o 400 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

1 180 200 1 176 900 1 176 900 
12 842 200 13 547 375 13 397 750 

5 250 5 250 
40 950 35 000 

5 250 
35 000 

fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Merkez geçici hizmetliler üc
reti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez- memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

14 068 600 

136 500 
631 860 

768 360 

44 800 

46 000 

1 130 000 

5 800 

14 764 525 

148 800 
907 800 

1 056 600 

44 800 

46 000 

1 100 000 

5 800 

14 614 900 

148 800 
907 800 

1 056 600 

44 800 

46 000 

1 100 000 

5 800 
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F. M. 

22 

31 

32 

40 

207 

. 

— İçişleri Vekâleti 

-

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 
Merkez memurlan ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurlan ölüm yar
dımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1952 • 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

60 000 

1 000 

16 000 
50 000 

1 308 800 

3 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

60 000 

1 000 

16 000 
50 000 

1 278 800 

'' 

3 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

60 000 

1 000 

16 000 
50 000 

1 278 800 

3 000 
209 

210 

301 

302 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

816 317 
655 200 

870 162 
713 100 

861 933 
656 400 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasij^e 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

17 665 077 

9 500 
500 

3 300 
8 950 

20 000 
23 000 

65 250 

18 730 987 

11 000 
2 000 
5 000 

10 000 
20 000 
30 000 

78 000 
— . j 

18 516 433 

11 OÖO 
2 000 
5 000 

10 000 
20 000 
30 000 

78 000 

Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 

108 000 
25 2§0 
4 750 

20 000 

128 000 
88 750 
35 000-
44 500 

128 000 
m 750 
35 000 
44 500 



İçişleri Vekaleti — 139 — 
1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

50 Aydınlatma 16 000 26 000 26 000 
60 Isıtma 140 000 174 500 174 500 

Fasıl yekûnu 314 000 496 750 496 750 

303 Basılı kâğıt ve defterler 47 500 52 500 52 500 
304 Posta, telgraf ye telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 75 000 75 000 75 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 325 000 325 000 325 000 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafları 20 000 23 500 23 500 
22 Vilayetler telefon masrafları 40 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 460 000 473 500 473 500 

305 Kira bedeli 123 520 123 520 123 520 
306 Giyecekler 14 000 15 500 15 500 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 140 000 195 000 195 000 
20 Geçici görev yolluğu 40 000 60 000 60 000 
30 Müfettişler yolluğu 103 000 160 000 160 000 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 1 1 1 
81 Valiler devir yollukları 33 000 40 000 40 000 
82 Kaymakamlar devir yollukları 140 000 156 600 156 600 
83 5005 sayılı Kanım gereğince 

bucak müdürlerine verilecek 
devir ve teftiş masrafları 451 200 451 200 451 200 

84 Nüfus müdürleri devir yolluğu 8 000 8 000 8 000 
90 Askerlik Mükellefiyeti hakkın

daki 1111 sayılı Kanunun 15 
nci ve 2850 sayılı Kanunun 16 
ncı maddeleri gereğince köy ve 
mahallelerde yapılacak asker
lik yoklamasında bulunan nü
fus memurları yollukları 30 000 30 000 30 000 

91 Vilâyet, kaza, nahiye ve köyler 
arasında mevcut hudut ve arazi 
ihtilâflarını mahallinde tetkik -
ve halletmeye memur heyetler 
yolluğu 30 000 45 000 , 45 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

İçişleri Vekâleti 
1952 
Yıl ı 
tahsisatı 
Lira 

İ953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 

309 

0 5524 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi gereğince şehir, kasa
ba ve köylerde yapılacak nüfus 
taramalarına memur edilecek
lerin yollukları 27 000 0 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf lan ve 
yollukları 

0 

Fasıl yekûnu 1 002 201 1 145 801 1 145 801 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 500 
27 500 

30 000 

2 000 

1 000 

1 200 

800 

0 

0 

5 000 

2 061 471 

4 000 
35 000 

39 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

120 000 

12 000 

138 800 

2 563 371 

4 000 
35 000 

39 000 

2 000 

1 000 

2 000 

1 800 

120 000 

12 000 

138 800 

2 563 371 

Dördüncü htsım • 
hizmetleri 

Daire 

403 Dumlupmar'da Zafer Bayramı 
töreni umumi masrafları 6 000 8 000 8 000 
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F. M. 

417 
10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Nüfus işleri 
Nüfus defter ve kâğıtlrmm sa
tmalına, bastırma, ciltletme, 
onarma ve sevk masrafları ve 
nüfus kayıtlarının yeni defter
lere geçirilmesi için verilecek 
ücretler 
früfus yazımı masrafları 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

61 750 
5 000 

66 750 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

61 750 
5 000 

M 750 

kabul edilen 
Lira 

61 750 
5 000 

66 750 

418 

0 

451 

Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 15 nci maddesi gereğince 
seçmen kütük ve kartlarının 
düzenlenme masrafları 50 000 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutturulan öğrencilere verile
cek burslar 292 500 

452 

453 

10 
20 

Staj masrafları 
Staj için Birleşmiş milletler 
teknik yardımından faydalana
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurumlara katıl
ma payı 

100 000 100 000 

Tayın masrafları 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

5 000 
11 000 

16 000 

5 000 
11 000 

16 000 

o 000 
21 000 

26 000 

3 000 3 000 

3 000 

1 000 1 000 1 000 
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İçişleri Vekaleti 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk masraf
ları 3 000 3 000 3 000 

30 Milletlerarası idari ilimler ens
titüsünün, İstanbul'da toplana
cak olan kongresinin her çeşit 
masrafları (Bu tahsisatm sarf 
yerleri ve şekilleri icra Vekil
leri Heyeti karariyle kabul 
edilecek bir yönetmelik ile tes-
bit olunur.) 0 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 4 000 104 000 104 000 

476 Kaymakamlık ve meslek kurs
ları 

11 Kursa gidecek memurların yol
lukları, gündelikleri, inceleme 
gezileri yollukları ve her çeşit 
uygulama masrafları 82 500 95 500 95 500 

12 Ders notlarının yazdırma, ço
ğaltma masraflariyle imtihan 
ve sair yönetim masraf lan 6 500 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 89 000 105 500 105 500 

Dördüncü kısım yekûnu 524 250 403 250 413 250 

m 
502 

10 
20 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yıllan borçlan 
1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

40 000 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

40 000 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 

40 000 

58 000 
1 500 

59 500 

99 500 
.•-fULUMilUftU!»»1 Mgi, 



İçlileri Vekâleti _ 143 — 
1952 ' 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yattrtmlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

3827 sayılı Kanun gereğince sa-
tınalmacak taşıtlar 

5 400 
17 665 077 
2 061 471 

524 250 
99 500 

20 355 698 

0 

5 400, 
18 730 987 
2 563 371 

403 250 
99 500 

21 802 508 

• 

800 000 

5 400 
18 516 433 
2 563 371 

413 250 
99 500 

21 597 954 

0 





15 - Emniyet U. M. 



Rapor 

25 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Emniyet Genel Mlüdürlüğünün 1963 yılı Bütçe tasarısını inceledik : 

1953 yılında ifa olunacak hizmetler için teklif edilen ödenekler yekûnu 40 414 264 lira olup 
1952 yılı Bütçesi yekûnuna nazaran 2 491 446 liralık bir artış göstermektedir. Bunun 636 000 
lirası yatırımlar kısmındadır. ", \ 

Umumi mahiyetteki mütalâa ve temennilerimiz İçişleri Bakanlığı Bütçesine ait raporda arze-
diimiş bulunduğundan bıirada tekrarından kaçınılmıştır. 

Teklifler "" ' ' * ; n * ' 

Bölüm 306 

Bütçenin 306 nci giyecekler bölümüne iller teşkilâtında bulunan hizmetliler için ödenek konul
madığı anlaşılmıştır. 

Halk hizmetinde ve hususiyeti bulunan emniyet mensuplarının resmî bir kıyafet taşıması 
zarureti karşısında bu bölüme 15 000 liranın ilâvesini, 

Bölüm 452 - Madde 10 

Emniyet mensuplarının meslekî bilgilerini artırmak ve bu teşkilâta yeni verilen vazifelerin 
iyi bir şekilde görülmesini sağlıyaeak unsurlar yetiştirmek bakımlarından seçilecek birkaç memu
run yalbancı memleketlere gönderilmesinde büyük fayda mülâhaza edilmektedir. 4489 sayılı Ka
nundan istifade yolu ile ve en lüzumlu konular üzerinde çalışmak üzere yabancı memleketlere 
memur gönderilmesi için 462 nci bölümün 10 ncu maddesine 10 000 lira konulmasını, 

Bölüm 751 - Madde 20. 

Yatırımlar kısmında mevcut 751 nci bölümün 20 nci maddesinin ödenek çeşidini gösteren kıs
mının sıonundaki « giderleri » kelimesinin kaldırılacak Maliye Bakanlığmm da dairesine bildiri
len muvafakat gereğince (ve bunlara ait her türlü giderler) kelimelerinin ilavesini teklif eyleriz. 

Bütçenin diğer tertiplerine konulmuş olan ödenekler hizmetlerin ifasını sağlıyaeak miktar vo 
mahiyette görülmüştür. 

Saygılarımızla... 

Tralbzon Mebusu 
Cemal Eyüboğlu 

Kırklareli Mebusu > 
Şefik Bakay 



Emniyet Umum Müdürlüğü — 147 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y I İ L 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaibul edilen 
Lira Lira 

201 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

! *^î%f. 

996 300 1 100 000 1 100 000 
24 430 800 24 754 300 24 847 050 

1 1 1 

4 999 4 999 4 999 

Fasıl yekûnu 25 432 100 25 859 300 25 952 050 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

203 Geçici hizmetliler 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memur lan çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

40 800 
242 220 

283 020 

44 700 
273 600 

318 300 

44 700 
273 600 

318 300 

1 

1 

1 

7 800 

1 

7 800 

7 801 7 801 

60 000 

2 152 480 

6 000 

175-000 

2 640 

60 000 

2 319 760 

6 000 

175 000 

2 640 

60 000 

2 330 360 

6 000 

175 000 

2 64Q 



141 Imniytt Umum Müdürlüğü 

p . M. 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y11.1 

• tahsisatı 
Lira 

10 000 
35 000 

2 441 120 

1953 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
35 000 

2 608 400 

ılı için 
Komisyonca 
kaJbul edilen 

Lira 

10 000 
35 000 

2 619 000 

I 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 

309 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya şehit düşen polis âmir ve 
memurlarına 1475 sayılı Nak
di Tazminat Kanunu gereğince 

5 000 

1 949 441 

2 728 800 

10 000 

1 996 000 

2 817 900 

10 000 

2 001 101 

2 831 15Q 

* • . . . 

301 

'1 
£>,: -

10 
20 
30 
40 

verilecek tazminat 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

32 

1 000 

840 484 

9 000 
500 

2 500 
5 000 

17 000 

33 

» 

— • -

1 000 

618 702 

: • . . . • r - • 

12 000 
1 000 

10 000 
7 500 

30 500 
---

10 000 

33 749 403 

••"-.. * * - l 

12 000 
1 000 

10 000 
7 500 

30 500 
• - " ' - » " " " " — ' " • ' -



Emniyet Umum Müdürlüğü 149 

F. M. 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

1 , 

•: 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
10 000 
65 000 
50 000 
45 000 
84 000 

1953 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

60 000 
15 000 
85 000 
50 000 
65 000 
90 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

60 000 
15 000 
85 000 
50 000 
65 000 
90 000 

Fasıl yekûnu 304 000 365 000 365 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

19 000 40 000 40 000 

305 
306 
307 

12 

V 
' ) 0 

10 
20 
30 
40 

leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez daireleri telefon mas
rafları 
Vilayetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

Fasıl yekûnu 

56 466 

195 000 

15 000 
55 000 

321 466 

150 000 
9 000 

200 000 
30 000 
18 000 

1 

248 001 

56 500 

195 000 

15 000 
75 000 

341 500 

160 000 
5 000 

200 000 
50 000 
18 000 

1 

268 001 

56 500 

195 000 

15 000 
75 000 

341 500 

160 000 
6 992 

200 000 
50 000 
18 000 

1 

268 001 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâvetler. 

13 000 
50 000 

13 000 
80 000 

13 000 
80 000 

Fasıl yekûnu 63 000 93 000 93 000 



150 — Emniyet Umum Müdürlüğü 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları isletme mas

rafları ^ 5 000 9 500 9 500 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 3 000 5 000 5 000 
31 Vilâyetler taşıtları işletme 

masrafları ' 120 000 335 350 335 350 
32 Vilâyetler taşıtları onarma 

masrafları 31 000 80 000 80 000 

Fasıl yekûnu 159 000 429 850 429 850 

Üçüncü kısım yekûnu 1 290 467 1 732 851 1 734 843 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

405 Binek hayvanlarının yem, 
muytabiye, nal, mıh ve başka 
gereçleri, tedavi ve ilâç bedeli 
ve köpekler için yiyecek mas
rafları 

406 Haber alma masrafları 
410 Giyecek Ve teçhizat masrafları 

10 Giyecekler 
20 Silâh, cephane, maske, haber

leşme gereçleri ve yedek par
çaları 

Fasıl yekûnu 

416 Okullar masrafları 
11 Polis memur ve adayları, öğ

rencileri yiyecek ve giyecek 
masrafları ile harçlık ve yol
lukları 

12 Yönetim masrafları 

Jpûp'iF 

65 000 
203 500 

1 281 950 

355 000 

1 636 950 

65 000 
203 500 

1 854 800 

355 000 

2 209 800 

65 000 
203 500 

1 884 935 

355 000 

2 239 935 

arı 

Fasıl yekûnu 

254 000 
60 000 

314 000 

254 000 
75 000 

329 000 

254 000 
75 000 

329 000 



Emniyet Umum Müdürlüğü 151 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y J l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

417 
11 

12 

Yollama masraf lan 
Nezaret altında buJunanlar ile 
hudut dışına çıkarılacakların 
veya yurt içinde yer değiştir
meye mecbur edikcek ecnebi
lerin sevk ve iaşe masrafları 
ile bu işlere memur edilecekle
rin zaruri msrafları 
3236 sayılı Kanun gereğince 
mahkeme karariyle başka ma
hallere nakledileceklerin sevk 
ve iaşe masraflariyle bu işlere 
memur edileceklerin zaruri 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

16 200 

1 006 

17 206 

16 200 

15 000 

31 200 

16 200 

15 000 

31 200 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve tel
sizler işletme masrafları ile 
radyo ve benzeri cihazların abo
ne ücretleri 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları 

20 Birleşmiş Milletler teknik yar
dımından faydalanarak ecnebi 
memleketlere gönderi 1 erekle
rin volluk ve masrafları 

5 000 

9 900 

2 500 
1 300 

3 800 

5 000 

9 900 

2 500 
1 300 

3 800 

5 000 

9 900 

2 500 
1 300 

3 800 

6 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 6 001 6 001 6 001 



152 — Emniyet. Umum Müdürlüğü 

F. M. Tahsisattın nev'i 

1952 
Y ı l ı ,. 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 5 000 5 000 5 000 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 4 900 4 900 4 900 

30 Milletlerarası kriminal polis 
komisyonu icra komitesinin 
yurdumuzda yapacağı toplantı 
dolayısiyle yapılacak her çeşit 
masraflar ' ' 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 14 900 14 900 14 900 

455 Pravantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları . 40 000 74 000 74 000 

Dördüncü kısım yekûnu 2 316 257 2 952 101 2 982 236 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 11 000 11 000 11 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 » » 

29 600 
5 000 

34 600 

45 600 

33 600 
1 000 

34 600 

45 600 

33 600 
1 000 

34 600 

45 600 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 36 492 808 38 349 254 38 512 082 
- • • * \ * « | ' « 

32 840 484 
1 290 467 
2 316 257 

45 600 

33 618 702 
1 732 851 
2 952 101 

45 600 

33 749 403 
1 734 843 
2 982 236 

45 600 



Emniyet Umum Müdürlüğü — 153 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve kttçük yapılar 

I I - Satınalma, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

0 Küçük yapı işleri 
751 Satın alınacak makina, araç ve 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

100 000 

65 000 

1958 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

340 000 

0 

yılı için 
Komisyonca 
kabul eâüen 

Lira 

340 000 

0 

gereçler 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve te-

letipler satınalma masrafları 683 500 1 165 000 965 000 
20 Fotoğraf, daktiloskopi tesisle

ri ile makina ve gereçlerin sa
tınalma ve bunlara ait her tür
lü masraflar 80 000 100 000 100 000 

753 

0 

0 

Pasıl yekûnu 

Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalınacak taşıtlar 
(Emniyet Genel Müdürlüğü) 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
(Emniyet Genel Müdürlüğü) 

Yatırımlar vekûnu 

763 500 

0 

501 500 

0 

1 430 000 

1 265 000 

25 000 

235 000 

200 000 

2 065 000 

1 065 000 

25 000 

0 

0 

1 430 000 





16 - Jandarma U. K. 



Rapor 
25 . XII. 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Jandarma, Genel Komutanlığının 1953 yılı Bütçe tasarısını tetkik eyledik : 

1953 yılında ifa olunacak hizmetler için teklif edilen ödenekler toplamı 45 004 931 lira olup 
1952 yılı Bütçesi toplamına nazaran 5 328 696 liralık bir artış göstermektedir. 

Bu artışın 1 077 848 lirası yatırımlar kısımmdadır. 

Umumi mahiyetteki mütalâa ve temennilerimiz İçişleri Bakanlığı Bütçesine ait raporda yer 
almış bulunduğundan burada ayrıca maruzatta bulunulmiamıştır. 

Jandarma Genel Komutanlığının 1953 yılı için teklif edilen kadrosu da bütçe ile birlikte göz
den geçirilmiş ve istilzam eylediği ödeneklerin tamam olarak bütçeye konulduğu görülmüştür. 
Bu kadroların 1844 sayılı Kanun gereğince kabul ve tasdikini teklif eyleriz. 

Bütçenin bölüm ve maddelerindeki ödeneklerin jandarma hizmetlerinin ifasına yeterliği mü
şahede olunmuştur. 

Saygılarımızla. 

Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay 

Trabzon Möbusu 
Cemal R. Eyüboğlu 



Jandarma Umum Kumandanlığı - 1 5 7 -

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ! 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
« Hükümetçe Komisyonca 

isteneB kabul edilen 
Lira Lira 

201 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez subay, memur ve erat 
maaşı 

12 Vilâyetler subay, memur ve 
erat maaşı 

566 780 601 800 601 800 

13 700 609 13 984 983 13 984 983 

Fasıl yekûnu 14 267 389 14 586 783 14 586 783 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

74 880 
195 840 

Fasıl yekûnu 270 720 

91 500 
280 800 

372 300 

91 500 
280 800 

372 300 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez subay, memur ve astsu
bayları çocuk zammı 20 000 21 000 21 000 

12 Vilâyetler subay, memur ve ast
subayları çocuk zammı 700 000 775 000 775 000 

21 Merkez subay, memur ve astsu
bayları doğum yardımı 3 000 3 000 3 000 

22 Vilâyetler subay, memur ve ast
subayları doğum yardımı 55 000 60 000 60 000 

31 Merkez subay, memur ve astsu-
subayları ölüm yardımı 4 000 4 000 4 000 

32 Vilâyetler subay, memur ve ast
subayları ölüm yardımı 15 000 15 000 15 000 

40 Yakacak zammı 39 000 45 000 45 000 

Fasıl yekûnu 836 000 923 000 923 000 



F. 

18» — 

M. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkraları ile 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

210 Temsil tahsisatı 
214 Hazarda vazife görürken yara

lanan subay ve erlere 1475 sa
yılı Nakdi Tazminat Kanunu 
gereğince verilecek tazminat 

215 Atışlarda, erleri okutmada, bi
nicilikte, öğretim ve eğitimde 
başarı, görevini yapmada ya
rarlık gösterenlere 1493 sayılı 
Kanun gereğince verilecek ik
ramiye 

216 20 yıl hizmetten sonra terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 4 
ncü uzatmadan sonra terhis 
edilen erlere 1861 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesi gereğince 
verilecek ikramiye 

1 036 902 
2 100 

3 000 

3 000 

9 250 

1 057 125 
2 100 

3 000 

3 000 

9 900 

1 057 125 
2 100 

3 000 

3 000 

9 900 

İkinci kısım yekûnu 1.6 428 361 16 957 208 16 957 208 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

L 

10 
20 
30 
40 

l 
10 
20 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 

3 600 
600 
250 

2 000 

6 450 

65 700 
10 000 

3 600 
600 

1 500 
2 000 

7 700 

71 000 
15 000 

3 600 
600 

1 500 
2 000 

7 700 

71 000 
15 000 



Jandarma Umum. Kumandanlığı —159 — 
1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i l i ra Lira Lira 

309 Taşıt masrafları 
11 Kumandanlık otomobili işletme 

masrafları 1 500 
12 Kumandanlık otomobili onar

ma masrafları 1. 200 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 2 000 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 1 000 

30 Demirbaş 30 000 40 000 40 000 
40 öteberi masrafları 28 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 133 700 166 000 166 000 

303 
304 

-

305 
306 
307 

11 

12 

21 
22 

10 
20 
30 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 

Fasıl yekûnu 

59 000 

35 000 

150 000 
5 000 

10 000 

200 000 

163 234 
2 500 

300 000 
110 000 

25 000 

435 000 

70 000 

30 000 

110 000 
5 000 

10 000 

155 000 

166 300 
12 600 

300 000 
110 000 
25 000 

435 000 

70 000 

30 000 

110 000 
5 000 

10 000 

155 000 

166 300 
12 600 

300 000 
110 000 
25 000 

435 000 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi mas
rafları ve yollukları 

10 Merkez 2 500 2 500 2 500 
20 Vilâyetler 17 500 17 500 17 500 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 20 000 

1 870 

1 200 

2 500 

1:500 

1 870 

1 200 

2 500 

1 500 



100 — Jandarma Umum Kumandanlığı 

F. M. Tahsisatın nev'i 

31 Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

290 000 

50 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

Memen kabul edilen 
Lira Lira 

410 000 

78 000 

410 000 

78 000 

Fasıl yekûnu 345 700 495 070 495 070 

Üçüncü kısım yekûnu 1 365 584 1 527 670 1 527 670 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi masrafları 3 400 3 400 3 400 
405 Hayvan satmalma ve tavizi ve 

ölenlerin tazmini 
10 Satmalma ve taviz 25 000 50 000 50 000 
20 Ordu ve jandarmaya mensup 

subaylar ile eratın malı olan 
hayvanlardan ölen veya öldü
rülenlerin bedelinin tazminine 
dair 1471 ve 5013 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak ödeme
ler * 5 000 6 000 6 000 

409 
10 
20 
30 

410 
10 
20 
30 

Fasıl yekûnu 

Muayyenat 
Tayinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Fasıl yekûnu 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 
Muytabiye 

Fasıl yekûnu 

30 000 

13 451 800 
995 000 
490 000 

14 936 800 

4 356 000 
718 000 

0 

5 074 000 

56 000 

15 715 000 
1 000 000 

690 000 

17 405 000 

4 731 000 
893 000 
100 000 

5 724 000 

56 000 

15 715 000 
1 000 000 

690 000 

17 405 000 

4 731 000 
893 000 
100 000 

5 724 000 

411 Harb gereçleri ve teçhizatı 561 000 811 000 811 000 



Jandarma Umum Kumandanlığı — 161 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

412 Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 61 000 87 805 87 805 
413 
414 
416 
451 

10 
20 

Veteriner ecza ve gereçleri 
Taşıma masrafları 
Okullar masraflan 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

5 000 
531 540 
115 000 

0 
0 

0 

8 000 
650 000 
115 000 

3 000 
5 000 

8 000 

8 000 
650 000 
115 000 

3 000 
5 000 

8 000 

Kurumlar ve komisyonlar ge
nel masrafları 20 800 

Dördüncü kısun yekûnu 21 338 540 24 868 205 24 868 205 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 34 400 34 400 34 400 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 16 428 361 16 957 208 16 957 208 
Üçüncü kısım yekûnu 1 365 584 1 527 670 1 527 670 
Dördüncü kısım yekûnu 21 338 540 24 868 205 24 868 205 
Beşinci kısım yekûnu 38 750 69 000 69 000 

4 000 
350 

4 350 

38 750 

30 000 
4 600 

34 600 

69 000 

30 000 
4 600 

34 600 

69 000 

UMUMÎ YEKÛN 39 171 235 43 422 083 43 422 083 



— 162 — Jandarma Umum Kumandanlığı 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 

I I - Satmalına, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

0 Küçük yapı işleri 
0 3827 sayılı Kanun gereğince 

satmalınacak taşıtlar 
Jandarma Umum Kumandan

lığı 

100 000 

200 000 

482 848 

205 000 1 100 000 

Yatırımlar yekûnu 505 000 1 582 848 

482 848 

482 848 



17 - Dışişleri Vekâleti 

t 



Rapor 

29 . XII . 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Hariciye Vekâleinin 1953 yılı Bütçe tasarısını tetkik ettik. 

Bakanlık cari masraflarında önümüzdeki yıl için (3 784 900) lira ve yatırım masraflarında 
(30 000) lira artış derpiş olunmaktadır. 

Artışın hâsıl olduğu başlıca masraf nevileri, miktarın ehemmiyetine göre, şunlardır: Personel 
giderleri (1284 940) lira, Milletlerarası kurumlara katılma payı (1 094 260) lira; teknik yardım iç 
finansmanı (ilk defa derpiş olunmaktadır. Baliği 500 000 liradır.), Merkez ve yabancı memleketler 
teşkilâtı büro giderleri (257 300) lira, yabancı memleketlerindeki teşkilât kira bedelleri (159 000), 
merkez ve yabancı memleketler teşkilâtı haberleşme giderleri (140 000) lira, yabancı misafirleri ağır
lama giderleri (122 000) lira. 

Personel masraflarında müşahede edilen fazlalık, esas itibariyle, yabancı memleketlerde ihya 
veya ihdas olunan teşkilâttan ileri gelmektedir. Yabancı memleketlerde çalışan hizmetliler ücret
lerindeki artış, bir taraftan emniyet ve diğer taraftan da yıllardan beri teşkilâtımız hizmetinde bulu
nan kimselerin muhafazası mülâhazalarında izah bulmaktadır ki, bizce de yerindedir. 

203 ncü bölüme konulan (75 000) lira ile, İngilizce ve Türkçe dillerine bihakkin vâkıf üç başmüter
cim ve dört mütercim istihdamı derpiş olunmaktadır.. NATO teşkilâtına dâhil olmamızın icabettirdiği 
bu tedbiri esas itibariyle yerinde görmekle beraber, önümüzdeki yıl içinde bir başmütercim ve iki 
mütercimle iktifa olunarak, görülecek ihtiyaç üzerine bunların sayılarının peyderpey artırılması cihe
tine gidilmesi suretiyle, bu fasıldan (37 500) lira tasarruf temin olunabileceği kanaatindeyiz. 

Merkez daireleri büro giderlerindeki artış Vekâletin yeni bir binaya taşırmış olmasından ve 
NATO hizmetleri için bâzı bürolar ihdası lüzumundan ileri gelmektedir. Yabancı memleketler teşki
lâtı büro giderleri artışı ise, yukarda arzolunduğu veçhile, bâzı memleketlerde ihya veya ihdas olu
nan teşkilâtta izahım bulmaktadır. Şu kadar var ki, tahsisat alınacak vasıta ve malzeme cins ve 
fiyatları göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır. Bu noksanı kayıt eder iken, Vekâletin ilerde 
tatbik etmek üzere, bilhassa yabancı memleketlerdeki teşkilâtımızda kullanılacak demirbaş ve döşeme 
eşyalarını, cins itibariyle tipleştirmek hususundaki karar ve hazırlıklarını memnuniyetle kayıt et
mek isteriz. Aynı esası, kırtasiye ve basılı kâğıtlar için de tatbik edilmek üzere hazırlıklar yapıl
maktadır. 

Büro giderleri hakkındaki mâruzâtımıza nihayet vermeden önce, komisyonumuzca ittihaz olunan 
karar gereğince bütçelerde yapılmakta bulunan döşeme ve demirbaş tefrikinin, bilhassa Hariciye 
Vekâleti bütçesinin tatbikmda güçlükler doğurduğuna işaret etmek isteriz. Hizmete tahsis edilen 
malzeme ve vasıta, bu Vekâlette çeşit itibariyle büyük tenevvü arzetmekte olduğundan, satmalı-
nan bir eşyanın demirbaş mı yoksa döşemeye mi kayıt olunacağı, bedelinin hangi maddeden öde
neceği hususlarında sık sık hâsıl olan tereddüt, fuzuli muamele ve muhabereye yol açmaktadır. Bu 
itibarla, tefrikin lüzum ve faidesi üzerinde bir kere daha müzakere açılmasının yerinde olacağı 
kanaatindeyiz. 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtımız ile yapılan muhaberenin, posta ve telgraftan ziyade kur
ye vasıtasiyle yapılmasının emniyet bakımından ehemmiyetini göz önünde buludurarak, 304 ncü 
bölümün 11 ve 12 nci maddelerine yapılan (140) bin liralık ilâvenin bu bölümden çıkarılıp 307 
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nci bölümün 20 nei maddesine eklenmesini ve bu tahsisat ile kurye hizmetinin bir plân dâhilinde 
muntazaman işletilmesini tavsiyeye şayan görmekteyiz. 

• Diğer bir temennimiz de, yabancı memleketler teşkilâtımızda çalışan hizmetlilerin, Devletimi
zin şeref ve itibarına lâyık surette temiz giydirilmelerini' temin maksadiyle tetkikler yapılması 
ve gelecek yıl bütçesinde hesaba müsteniden tahsisat istenmesidir. 

403 ncü bölümün 20 nci maddesini teşkil eden yabancı misafirleri ağırlama giderleri için geç
miş yıllar fiilî ödemelerine göre, (200 000) liranın kifayet edeceği kanaatindeyiz. Bu suretle bu 
bölümden (50) bin lira tasarruf temin olunabilecektir. 

Umumi kâtiplik konutu için talep olunan (12) bin liralık tahsisatı, komisyonun takdirine arz-
eyleriz. 

Yatırımlar kısmına gelince : Mevcut binaların tamiri için derpiş olunan (30) bin lira ilâveye 
lüzum bulunmadığı kanaatindeyiz. Zira, Vekâlette içinde bulunduğumuz yıla nazaran önümüzde
ki yıl daha fazla tamirat yapılacağına dair malûmat mevcut değildir. Bu sebeple, 701 nci bölü
me (70) bin lira konulmakla iktifa olunması mâkul görünmektedir. 

Arz ve teklif olunan tasarruflara mukabil, şifre emniyetini temin maksadiyle satınalınmasm-
da faide görülen ve (30) bin liraya alınabileceği öğrenilen bir aded baskı makinesinin mubayaası
nı mümkün kılacak tahsisatın tasarıya konulmasını komisyonun takdir ve tensiplerine arzederiz. 

Saygılarımızla. 

Ankara Mebusu Giresun Mebusu 
M. Bayramoğlu H. Erkmen 
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F. M. 

101 

— ' Dışişleri 

Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

Vekâleti 
1952 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

5 400 

5 m 

1953 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 400 

5 400 

yalı için 
Komisyonea 
kabul edilen 

Lira 

5400 

5 400 

:20l 

203 

206 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Ecnebi memleketlerdeki me

murlar maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 

985 500 

6 000 000 
6 000 

973 800 

6 997 200 
13 500 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Ecnebi memleketlerdeki hiz

metliler ücreti 

185 460 

1 000 000 

242 400 

1 150 000 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları, Şociık zam
mı 

12 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar doğıım yardımı 

75 000 

973 800 

6 997 200 
13 500 

Fasıl yekûnu 6 991 500 7 984 500 7 984 500 

242 400 

1 150 000 

Fasıl yekûnu 1 185 460 1 392 400 1 392 400 

75 000 

İS §00 

11 000 

2 000 

1 000 • 

13 800 

11 000 * 

2 000 

1 000 

13 800 

11 000 

2 000 

1 000 



F. M. 

31 

32 

207 

Bışişleri Vekâleti 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

2 000 

2 000 

31 800 

25 000 

1953 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 000 

2 000 

31 800 

25 000 
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ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 000 

2 000 

31 800 

25 000 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığma 

210 

301 

302 Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın büro genel masrafları 

10 Kırtasiye, basılı kâğıt ve def
ter 

20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

.>--<*« r t. -> J9 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

130 000 
3 000 

8 366 760 

13 000 
4 000 
6 000 
8 200 
4 500 
9 000 

44 700 

140 000 
3 000 

9 651 700 

13 000 
54 000 
56 000 
12 000 
12 000 
15 000 

162 000 

140 000 
3 000 

9 651 700 

13 000 
54 000 
56 000 
12 000 
12 000 
15 000 

162 000 

50 000 
90 000 
60 000 
82 000 
66 500 

128 000 

55 000 
242 500 
60 000 
87 000 
70 000 

135 000 

55 000 
242 500 
60 000 
•87 000 
85 000 

170 000 
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F. 

303 
304 

168 

M. 

70 
81 
82 
83 
91 
92 

11 

12 

21 

— Dışişleri Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Taşıtlar işletme masrafları 
Taşıtlar onarma masrafları 
Taşıtlar satmalma masrafları 
Ziyafet 
Yardım ve ödünç verme 

Fasıl yekûnu 

Basılı Kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın lıer türlü haberleşme mas
rafları 
Merkez telefon masrafları 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

21 600 
25 000 
20 000 
20 .000 

100 000 
15 000 

678 100 

14 000 

150 000 

260 000 
16 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
27 500 
20 000 
32 000 

150 000 
15 000 

919 000 

14 000 

200 000 

350 000 
16 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
27 500 
20 000 
32 000 

150 000 
15 000 

969 000 

14 000 

200 000 

350 000 
16 000 

305 

306 
307 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki teş
kilâtın kira bedellerile belediye 
vergi ve resimleri 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Fasıl yekûnu 

426 000 

591 000 
7 000 

225 000 
100 000 

325 000 

566 000 

750 000 
15 000 

250 000 
150 000 

400 000 

566 000 

750 000 
15 000 

250 000 
150 000 

400 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez memurları 5 000 5 000 5 000 
12 Ecnebi memleketlerdeki me

murlar 10 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 15 000 20 000 20 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobilleri işletme 

masrafları 4 000 4 000 4 000 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonea 

tahsisatı istenen kaıbul «dilta 
F. M. Tahsisatın nev'i l i r a Lira Lira 

*t 

12 Vekâlet otomobilleri onarma 
masrafları 

21 Merkez taşıtları işletme mas
rafları 

22 Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

:) ooo 
2 500 

1 000 

3- 000 

2 500 

1 000 

:* 000 

2 500 

1 000 

Fasıl yekûnu 10 500 10 500 10 500 

311 Fahrî konsolosluklar aidatı 9 400 9 400 9 400 

Üçüncü kısım yekûnu 2 120 700 2 865 900 2 915 900 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi masrafları 3 500 5 000 o 000 
403 Temsil ve ağırlama masrafları 

10 Temsil masrafları 2 500 2 500 2 500 
20 Ecnebi elçilerle konukları ağır

lama masrafları 128 000 250 000 200 000 

Fasıl yekûnu 130 500 252 500 202 500 

417 Umumi Kâtiplik ikametgâhı 
masrafları 0 12 000 12 000 

451 Yayın masraflan 
10 Sa tma lma ve abone 6 000 6 000 6 000 
20 Başka her çeşit masra f la r 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 8 000 8 000 8 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 2 418 740 3 513 000 3 736 601 

20 Kongre, konferanslar ve komis
yonlara iştirak edeceklerin yol
luk ve masrafları 310 000 310 000 310 000 

30 Hakem mahkemeleri ve heyet
leriyle uzlaşma komisvonları 
masrafları • • • 2 0 0 0 2 0 0 0 2 000 
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F. M. 

454 
455 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 Birleşmiş milletler kanalı ile 
yapılacak teknik yardımın iç 
finansmanı ve gerekli masraf
ları O 500 000 

Sigorta masrafları 
Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığının korunması masraf
ları 

Dördüncü kısım yekûnu 

25 000 

75 000 

2 972 740 

25 000 

500 000 

Fasıl yekûnu 2 730 740 4 325 000 4 548 601 

25 000 

100 000 350 000 

4 727 500 5 151 101 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

30 000 

40 000 
1 000 

30 000 

40 000 
1 000 

30 000 

40 000 
1 000 

41 000 

71 000 

41 000 

71 000 

41 000 

71 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

* V. "J d 

701 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar P 
I - Onarmalar 

Yapı onarımı 

5 400 
8 366 760 
2 120 700 
2 972 740 

71 000 

13 536 600 

v ; r , -— 

70 000 

5 400 
9 651 700 
2 865 900 
4 727 500 

71 000 

17 321 500 

. " _ . . - » • • : ; • ' ' " • • " « " -

100 000 

5 400 
9 651 700 
2 915 900 
5 151 101 

71 000 

17 795 101 

• • " * * 

100 000 



Milletlerarası İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı 



Rapor 

25 . XII. 1952 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 1953 yılı bütçe teklifi tarafımdan tetkik edildi. 

Bu idarenin faaliyeti, Teşkilât Kanunu gereğince, Marehall Plânından başlıyarak «Millet
lerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı», «Karşılıklı Emniyet Teşlkilâtı» adları altında devam ede-
gelen ve E. P. U. «Avrupa Tediye Birliği» Teşkilâtını da içine alan Milletlerarası İktisadi, Malî 
ve Askerî İş Birliğinin memleketimizdeki safhalarını içine almaktadır. Mahiyeti itibariyle mu
vakkat olan ve şimdiki halde 1954 senesine kadar devam edeceği malûm bulunan bu idarenin 
1953 teşkilâtında hiçbir değişiklik derpiş edilmemiş olduğundan bütçesi 1952 Bütçesinin hemen 
hemen aynıdır. 

(202) nci (ücretler) bölümünde görülen fark 11 nci maddede, hizmetliler ücretinde yapılan 
ayarlamanın ve 12 nci maddedeki fark da Paris'teki bir daktilo ücretinin (225) liradan (275) li
raya iblâğının neticesidir. 

(403) ncü bölüm (ziyafet giderleri) 1952 yılında ihtiyacı karşrlıyamadığından 3 500 lira ar
lın iması icabetmiştir. 

(451) nci bölümün 20 nci maddesindeki 3 001 lira artış Marshall Plânı Broşürünün kâğıt bede
lini karşılamak zaruretinden hâsıl olmuştur. 

Netice itibariyle bütçe (7 761) lira bir artışla teklif edilmiştir. 

Buna mukabil 1952 yılında döldurulamıyan 125 ve 90 liralık iki kadrodan ve yabancı mem
leketler kirasından ceman (25 000) lira tasarruf edilmiş ise de 19'53 te bu kadroların kullanıl
ması ihtiyacı olduğundan bütçede buna mütenazır bir tasarruf ciıheJtine gidilmemiştir. 

İhtiyaca uygun olan 1953 Bütçe teklifinin aynen kabulünü Yüksek Encümenin tasvibine arze-
derim. 

İzmir Mebusu 
. . , Behzat Bilgin 
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F. 

201 

M. 

11 
12 

Tahsisatın nev'i 

tkincÂ kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Ecnebi memleketlerdeki me
murlar maaşı 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

- J '• 

119 700 

336 060 

1953 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

--' -

119 700 

336 060 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

• • ' - •• t « 

> 
• •" • " t v - J . - - T . " . ! 

119 700 

336 060 

Fasıl yekûnu 455 760 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Ecnebi memleketlerdeki hiz

metliler ücreti 

60 000 

32 340 

AV 
Fasıl yekûnu 92 340 

. * , & : * ( *» s 

206 

207 

Tl - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar doğum yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Ecnebi memleketlerdeki me
murlar ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ-

• fatı 

' " * ' V tr. y - •• 

1 000 

1 000 

800 

200 

1 000 

1 000 

5 000 

455 760 

60 600 

33 000 

93 600 

« » * - Î 

1 000 

1 000 

800 

200 

1 000 

1 000 

5 000 

455 760 

60 600 

33 00O 

93 600 

1 000 

1 000 

800 

200 

1. 000 

1 000 

5 000 



Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

Tahsisatın nev'i 

5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

yapılacak ödemeler 

ikinci kısım yokıhnı 

tJüiincü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 

15 670 

568 771 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 
1 000 
1 500 
3 000 
2 000 

500 

11 000 

1 000 

15 670 

570 031 

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 
1 000 
1 500 
3 000 
2 000 

500 

11 000 

1 000 

15 670 

570 031 

• • i . j 

-

4 000 
1 000 
3 000 
1 500 

1 
1 

9 502 

3 000 
1 000 
1 500 
3 000 
2 000 

500 

11 000 

1 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 20 000 20 000 20 000 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın posta, telgraf ücret ve 
masrafları 20 000 20 000 20 000 
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F. 

305 

306 
307 

M. 

21 
22 

11 
12 

10 
20 

Tahsisatın nev'i 
.* 

Merkez telefon masrafları 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Ecnebi memleketler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli göre^ 
Geçici görev; 

T yolluğu 
yolluğu 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 500 

5 500 

54 000 

1 
10 000 

10 001 

1 100 

8 000 
80 000 

88 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

8 500 

5 500 

54 000 

1 
10 000 

10 001 

1 100 

8 000 
80 000 

88 000 

8 500 

5 500 

54 000 

1 
10 000 

10 001 

1 100 

8 000 
80 000 

88 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Ecnebi memleketler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

600 
600 

1 200 

175 803 

600 
600 

1 200 

175 803 

600 
600 

1 200 

175 803 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Ziyafet masrafları 
451 Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her türlü masraflar' 

.# -

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

14 000 17 500 17 500 

2 000 
8 999 

10 999 

24 999 

2 000 
12 000 

14 000 

31 500 

2 000 
12 000 

14 000 

31 500 



Milletlerarası iktisadi 

Tahsisatın nev'i 

Beşinci kıstm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Birliği Teşkilâtı 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 1 1 
1 1 1 

2 2 2 

568 771 570 031 570 031 
175 803 175 803 175 803 
24 999 31 500 31 500 

2 2 2 

769 575 777 336 777 336 



19 - Maliye Vekâleti 



Rapor 

3 . II . 1953 

Bütçe Komisyonu Reisliğine 

GlRÎŞ 

Maliye Vekâletinin 1953 yılı Bütçesini tetkik ederken bu bütçenin ötesinde Vekâletin geniş va
zife sahası içindeki faal'iyetlerini ve bilhassa bugün vuzuha çıkarılması icabeden 'bâzı malî mevzuları 
ele alarak bunlar hakkında mümkün olduğu kadar sarih ve sıhhatli bir teşhis elde etmeyi kaçı
nılmaz bir çalışma telâkki ettim. 

Bunun içindir ki, Maliye Vekâleti 1953 Bütçesine taallûk eden bu raporun Ibirinci kısmı malî 
politikaya ve bununla ilgili meselelere tahsis edilmiş bulunuyor. 

Kısım : I 

Malî politika ve tununla ilgili meseleler 

Malî sahada bugün en başta bahis mevzuu olan paramızın 'kıymetidir. Bu mevzu ile beraber 
geçen seneden bu seneye âmme hizetlerine tahsis edilen masrafların 388 111 542 Tira bir artış göster
mekte olmasına göre bu artışın normal vergilerle karşılanıp karşılanamayacağı ve etn büyük alıcı 
olan Devlet Bütçesinin fiyatlara ne mahiyette bir tesir icra edeceği, nihayet tediye muvazenesiııde-
ki pasifin önümüzdeki yıllarda dış satmalına gücümüz içlin bir zaıf olarak mütalâa edilip edilmi-
yeceği bilinmek istenmektedir. 

Bu mevzuları aydınlığa çıkarmak için her şeyden evvel bugün takip olunan malî politikanın 
sarahatle bilinmesine ihtiyaç olduğu aşikârdır. 

Malî politika 

Malî politika deyince 'bir taraftan mükellefiyetlerin fertler ve gruplar arasında tevzii, diğer ta
raftan bundan elde edilen hâsılanın âmme hizmetlerinde kullanılması ve Devletin sahip olduğu ma
melekin ihtiyaçlara göre tasarrufu gibi iki saf halı bir faaliyeti tanzim eden prensipler düşünü
lür. Ve isabetli bir malî politika hu iki safhada muvaziene tesis ve idame eden görüşü temsil eder 
ki, kanaatimce, ancak memleket ekonomisinin tandanslannı yakından takip eden 'bir istikamette 
elde 'edilebilir. 

Bu, aynı zamanda o demektir ki, Devlet Bütçesinde âmme hizmetlerine tahsis olunan masrafla
rın artırılması istihsalde ve dolayısiyle millî gelirde bir inkişafın mevcudiyetine bağlı kaldığı nis-

bette naşarılı olur. , 

Bu ana görüşten ayrılmış olan politikaların tatbik edildikleri memleketlerin iktisadi, içtimai ve 
hukuki 'bünyelerinde 'büyük tahripler yapmış bulunduğu misalleriyle sabittir. Nitekim ikinci Ci
han Harbi süresi ve onu takip eden yıllarda iktisadi, içtimai hattâ hukuki sahalarda memleketi
mizin de Ibu neviden tahriplere mâruz kalmış olması, bu devrede takip edilmiş olan malî politi
kanın yukarda kaydettiğimiz görüşe aykırı bir istikamette tekevvün etmiş olmasından tevellüt 
etmiştir. 

Filhakika bütün deliller (rakamlar, istatistikler ve hesaplar) 1939 dan 1950 ye kadar olan yıl
larda bütçelerin ve masrafların iktisadi potansiyelle olan münasebetlerinin asla gözetilmemiş oldu-
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ğunu göstermektedir. Bunun diğer bir şekilde ifâdesi bu uzun devrede masraflar ihtiyar olunur
ken ekonomik tandansın nazarı itibara alınmamış olmasıdır. 

İktisadi bünyesi itibariyle bir ziraat memleketi olaiı memleketimizde zirai istihsal 1939 dan bu 
y<ana 1950 yılma kadar, hava şartlarının çok müsait gittiği 1948 yılı müstesna, 1938 yüz itiba
riyle tersim edilecek bir hattın daima altında seyretmiştir. 1938 de zirai rekoltelerin ihtiyaçlarımı
zı asla tatmin edecek bir seviyede olmadığı düşünülür, ve 1950 ye kadar geçen yıllarda nüfusumu
zun normal olarak muntazaman artmakta devam ettiği de göz önüne alınırsa bahis mevzuu olan 
bu devrede iktisadi hayatımızda âdeta bir felç halinin tahaddüs ettiği kolaylıkla anlaşılır. 

Ekonomimizin irae ettiği bu statik duruma rağmen ve millî gelirde bariz bir inkişaf olmadı
ğı halde 1939 dan sonra masrafların süratle ve müteyazit şekilde artırılmış olması bu devrede 
maliyemizin iktisadi bünyeyi kemirici bir temayülle malûl hale getirilmiş olduğunu açıkça gös
termektedir. Yine bu devre içinde iktisadi bünyemizin takatsızlığma rağmen Devlet bütçeleri
nin verimsiz mevzulara büyük masraflar tahsis etmek gibi sakat bir bünye taşımakta olmaları 
ve bunun normal Devlet gelirinin yanında, baş vurulmuş olan tedbirler, (para hacmini artırmak, 
Varlık Vergisi; Yedi Eylül kararları gibi) Maliyede ve ekonomide büyük teşevvüşlere sebebiyet 
vermiş, hukuk anlayışını, Devlet itibarını zedelemiştir. 

Bütün bu teşevvüşlerde İkinci Cihan Harbinin dünyada ihdas ettiği şartlarla bunların bize olan 
geniş tesirlerini kabul etmek icap eder. Ancak o vakit fevkalâde şartların maliyemize bu ağır te
sirlerinin tahfifi yolunda tasarrufkâr olmak ve masrafları mümkün olduğu kadar verimli mevzu
lara tercih etmek böylece istihsali teşvik etmek gibi tedbirlerin alınmamış olduğu da unutulmamalı
dır. 

Şimdi, aradan biraz zaman geçtikten sonra, Millî gelir, istihsal, dış ticaret, Devlet bütçeleri ra
kamlarının tetkiki bu kanaati teyit etmektedir. Malî tetkika esas olmak lâzımgelen bu donelerin 1950 
den sonraki tandansları ise, vaziyetin süratle salâha götürüldüğünü göstermektedir. 

Bilhassa malî sahada bir evvelki devrenin sirayetlerinden korunmanın zorluğu düşünülürse kı
sa bir zaman içinde elde edilmiş neticelerin yarına büyük ümitlerle bakmamıza imkân verecek de
recede mucibi memnuniyet olduğu kabul edilebilir. 

Görüşüme göre Hükümetçe bugün takip olunan malî politika dünün zıddına olarak şu üç pren
siple ifade olunabilir : 

1. İktisadi potansiyelin tandanslarını yakından takip ederek bütçeleri buna göre ayarlamak, 

2. Masraflarda verimlilik vasfını ön plânda mütalâa etmek, 

3. Bütçelerde açığı yıldan yıla azaltmak suretiyle denk bütçe hedefine varmak. 

Tam bir teşhis elde edebilmek için bugünkü ma lî politikayı bu üç ana vasfı içinde tahlil etmek ye
rinde olacaktır : 

1. İktisadi durum ve bütçe : 

1950 yılından buyana - bu çok kısa bir devrede - iktisadi sahada büyük kalkınma olmuştur. 
Bilhassa zirai istihsalin durgun ve doumuş halinden ayrılarak süratle inkişafa teveccüh etmesinin 
iç ve dış ticarette tevlit etmiş olduğu geniş imkânlar, maliyemize, vergilere zam yapmadan - bilâ
kis 186 milyonluk tenzil yapılmıştır - âmme hizmetlerine daha geniş tahsisler ayırabilmeyi temin 
etmiştir. 

1952 de bütçe tatbikatı bunun memnun olunacak bir misalini vermiş bulunmaktadır. Bilindiği 
gibi 1952 Bütçesi 199 470 400 lira açıkla kabul edilmişti. Yıl içinde mahammen gelirlerde 1A0 
milyon lirayı mütecaviz bir fazlalık tahakkuk etmiştir. Bilindiği gibi bu fazlalıktan 80 milyon li-
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ralık bir kısım, cari yıl içinde alman ek ödenekle ekonomik kalkınmaya yardımcı olacak mevzu
lara bilhassa istihsale masruf fasıllara tahsis olunmuştur. 

2. Masraflarda verimlilik : 

1950 Bütaçesinin tatbikatında 1951 ve 1952,1953 bütçelerinin ihzar ve terkibinde vuzuh ve sami
miyetin ötesinde masrafların ekonomimize daha verimli olacak kanallara akıtılması, maliyemizle 
iktisadi bünye arasında sıkı bir ahenk tesis etmiş bulunmaktadır. Böylece karşılıklı bir tagaddinin 
gerek iktisadiyatımızı, gerek maliyemizi kuvvetlendirmiş olduğuna şüphe yoktur. 

Bu hususta bir fikir edinmek için 1951, 1952 bütçelerinin yatırımlariyle 1953 Bütçe teklifinde 
mevcut yatırım tahsisleri yekûnlarına bir göz atmak kâfidir. 

Senesi Genel Bütçe Katma Bütçe Yekûn 

1951 305 698925 99 797 903 405 496 828 
k'. , , . ' 1952 375 183 636 81 278 762 456 462 398 
, ' """' 1953 528 474 618 108 142 167 636 616 785 

Yukardaki tabloda da görüldüğü gibi yol veköprülere, limanlara ve iskelelere, enerji santral
lerine, küçük ve büyük sulama işlerine, ziraatimizin çeşitli kollarına ve çalışma gücünü artıracak 
sıhhi tesislere 1951 den 1953 yılma kadar (1953 yılı Bütçe teklifi) bir buçuk milyardan fazla tah
sisat verilmiş bulunuyor. İktisadi ve malî hayatımızda bugün hissedilen ferahlığın menşeini bu 
tahsislerde aramak hatalı olmaz. Bu yatırımların çoğundan ancak önümüzdeki senelerde fayda
lanılacağı düşünülürse bugünden yarma çok daha ümitli olabileceğimiz şüphesizdir. 

3. Bütçe açıklan : 

İsabetli bir malî politikanın ilk hedefi hiç şüphesizdir k i ; bütçede tam bir muvazene tesis etmek
tir. İlmî görüş odur ki, devamlı bir bütçe muvazenesi olmadan ciddi ve daimî her hangi iktisadi, 
içtimai ve siyasi bir kalkınma mümkün değildir. Bu hükmün ışığı altında memleketimizde uzun 
yıllar devam etmiş bir huzursuzluğun sebebini de teşhis etmek zor olmuyor. 

1939 dan sonraki yılların varidat ve masraf hesaplarını tetkik edince görülür ki; yalnız 1939-1944 
yılları içinde bütçelerin açığı 815 137 381 liraya baliğ olmuştur. Bu rakam aynı devre içinde fiilî 
sarfiyat yekûnunun % 18 ini teşkil eder. 

Temayül 1944 den sonra da seyrini muhafaza etmişti!. 

Vakaa bir eski maliyeci bütçe açıklarının terbiyetkâr tesirinden bahsetmiştir. Bunun yapıcı bir 
karakter taşıyan Devlet bütçeleri için söylenildiğini tahmin etmek müşkül değildir. 

Millet hayatında iktisadi ve içtimai refahın imkânlarını hazırlamak veya gelecek nesillerin daha 
müreffeh yaşamasını temin etmek için yapıcı bir zihniyetle tertip olunmuş bir bütçenin bir miktar 
açık vermesinin mahzursuz ve hattâ faydalı olduğuna şüphe yoktuı. 

Meselâ; 1951 ve 1952, şimdi de 1953 Bütçesi Hükümet tarafından açıkla teklif olunmuştur. Fakat 
yukarda dediğimiz gibi bu açıklar yatırımlar için ihtiyar edilmiş olduğundan en uf ak bir mahzur tev
lit etmemiş, bilâkis 1952 yılı Bütçesinin tatbikatında görülen ve yukarda bir nebze temas ettiğimiz malî 
inkişafa ulaşmamıza imkân hazırlamıştır. Bu inkişafın 1953 te de devam edeceği kaydolunabilir ve 
1954 te ise denk bütç6 hedefine varmış bulunacağımız tahmin edilebilir. Son dört senenin bütçe 
tekliflerinde görülen açık nispetlerinin gittikçe azalması da bu kanaati teyit etmektedir. 
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İstikraz veya muhtelif suretlerle karşılanan genel muvazene açığı 

(Milyon lira olarak) 
Yılla* Mikta* 

1950 173,9 
1951 234,7 
1952 199,4 
1953 125,1 

Malî politika mevzuunda görüşlerimi yukarda arzetmîş bulunuyorum. Bu mevzuda muasır devlet 
telâkkilerine göre salim bir merhaleye varmak için daha birçok gayretlerin sarfolunması icabetmekte 
bulunduğunu da hemen kaydetmeliyim. 

Muhtelif vergilerin daha âdil esaslar da ıslahına gitmek, hizmetlerin tevziinde âmme menfaat-
larını ve âmme hizmetinde çalışanları tatmin edecek rasyonel bir plâna sahip olmak; katma bütçeli 
idarelerin bünyeleri üzerinde esaslı tâdiller yap mat devletin sahip olduğu memleketin (bu arada, 
bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerinin) bugünün icaplarına göra yeniden teşkilâtlandırılmasını in
taç edecek tedbirler almak ve murakabelerini daha kolay ve sıhhatli bir şekilde temin etmek maliye
mizin önünde bulunduğu büyük mevzulardır. 

Devletimizin, sağlam ve istikrarlı bir malî bünyeye sahip olmasının bu meselelerin bir an evvel 
ve cesaretle ele alınmasına Bağlı bulunduğu muhakkaktı*. 

« 4 4 

Şimdi raporumuzun başında işaret ettiğimiz bâzı mevzulara intikal etmek sırası gelmiş bulunuyor. 

Paramızın kıymeti, altın rezervleri durumu ve emisyon şartları ileri sürülerek zaman zaman bâzı 
tereddütler gösterildiğini raporumuzun başında kaydetmiştik. 

Bu mevzuda umumi efkârımızın da hassas oHuğunu kabul etmek lâzımdır. Çünkü bilhassa 
1939 dan sonra hükümetlerce para kıymetine tesir eden âmiller üzerinde geniş şekilde tasarruf
larda bulunulduğu bilinmekte, bu yüzden husule gelen büyük zararların ıstırabı unutulmamış bu
lunmaktadır. Bunun içindir ki, meselâ, emisyonda bir artış derhal kuşku uyandırmakta mazinin te
kerrür mü edeceği soruşturulmaktadır. 

Bu tereddütler karşısında paramızın kıymeti üzerinde sarahatle durmayı ve bu suretle aynı za
manda maliyenin paramızın kıymeti ile alâkalı meseleleri nasıl mütalâa ettiğini öğrenmeyi rapor
törünüz olarak lüzumlu görmüş bulunuyorum. 

Paramızın kıymeti 

Bilindiği gibi para kıymeti büyük münakaşaların hakikaten çok muğlak bir mevzuudur. 

Burada böyle muğlâk bir mevzuu tahlile gidecek değiliz. Onun için meseleyi basite irca ederek 
diyeceğiz ki, para bir mübadele vasıası olarak mütalâa edilince para kıymetiniu müş'iri fiyattır. 
Bir başka ifade ile fiyatlar para ile mallar arasındaki nispetleri ifade eder. Buna göre kanaatimiz
ce para kıymetinin bahis mevzuu edildiği bir meselede ekonominin paranın bünvesi haricindeki 
müdahalesi, arz ve talebi tanzim edici tedbirleri almak olduğu gibi maliyeye terettüp eden vazi
fe de para miktarını mübadelelerin hacmi ile mütenasip bir seviyede muhafaza etmektir. 

1939 dan bu yana geçirilmiş olan tecrübeler yalnız bizde değil fakat bütün dünyada para ve 
fiyat politikaları için en salim yolun bu işaret et+iğimiz istikametlerde olduğunu göstermiştir. 

Hükümetçe bir taraftan iktisadi kalkınmamıza müterafik olarak günden güne artan talep kar
şısında piyasaya mümkün olduğu kadar fazla mal getirilmesi yani arz ve talep muvazenesinin bo-



— 182 — 
zulmaması diğer taraftan para hacminin mâkul seviyede tutulması yolunda büyük cehtler sarfe-
dilmekte olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum. 

Para kıymeti ile ilgili olarak bu iki safhada (iktisadi - malî) alman ve muhafazasına itina edi
len tedbirler şunlardır : 

1. İktisadi tedbir : 

Yurtta dünden bugüne ihtiyaçlarımızın çoğalmış olduğunu kabul etmemek mümkün değildir. 
Üç yıldan beri iktisadi kalkınmamıza yararlı olacak tesis ve cihazların temini bahis mevzuudur. 1950 
den bu yana bir taraftan iktisadi cihazlarımızı temin etmek diğer taraftan günden güne artan sa-
tmalma kudretinin ortaya koyduğu çeşitli taleplerin karşılanmasını sağlamak, sonra da bütün bun
lar temin olunurken iç piyasada arz ve talep muvazenesinin bozulınamasma, yani fiyatların yük-
selmemesine ait tedbirlerin alınması gerekmiştir. 

Tetkiklerimize göre piyasada mal darlığına meydan verilmemek için dış satmalına kudretimizin 
bütün imkânlariyle çalışılmıştır. Bu suretle bir taraftan iktisadi cihazlanmamız süratle ilerletile-
bilmiş, bundan hattâ faydalanıİmaya başlanmış ve diğer taraftan millî istihsal için lüzumlu yar
dımcı maddeler temin olunmak suretiyle sanayiimizin piyasaya mal -arzı imkânları kuvvetlendirilmiş 
sonra da bâzı istihsal maddeleriyle istihsale muvazi olarak kabaran taleplere karşı konulmuştur. 

Bu hususta bir fikir almak için 1950 yılından bu yana yapılmış olan ithalâtın maddeler itibariy
le gözden geçirilmesi kâfidir, 

İhtiyaçlarımızı karşılamak için bütün dış satmalına imkânlarımızı kullanmak suretiyle ithalâta 
imkân veren tedbir ve politikanın muvaffak olmuş bulunduğunu - bir bakıma para kıymetinin de 
müs'iresi sayılabilecek olan - umumi endeks de ispat etmektedir. Filhakika 1950 yılının ortalarına 
doğru dünya konjonktürünün yeniden yükselmesi karşısında bizim umumi fiyat endekslerimizin daL 

ha az puvan kaydetmesi bunun delilidir. 

Umumi endeksi 1939 dan bu yana tetkik edelim: 

Toptan eşya fiyatları endeksleri 

Yıllar 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946-
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Genel endeks 

100,0 
101,3 
126,6 
175,3 
139,6 
590,1 

- 458,9 
444,3 
427,3 
432,8 
466,3 
503,3 
452,1 
482,2 
486,2 

Görülüyor ki, 1939 ıı hemen takip eden senelerde paramızın kıymeti süratle büyük kayıplar 
kaydetmiş ve 1943 senesinde en düşük seviyesi bulduktan sonra nisbî bir istikrar içinde seyret
miştir. 1950 yılından sonra endekste görülen tereffü dünya konjonktürünün tesiri altında vukua-
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geldiği gibi 1952 yılının on birinci ayında bir sene evvele nazaran görülen hafif tereffü de doğ
rudan doğruya gıda maddeleri grupunda arz ve talep muvazenesine taallûk etmektedir. 

Filhakika geçen yıldan bu yıla gıda maddeleri grupunda % 4 bir artış kaydedilmiştir. Buna 
mukabil sanayi maddelerinde % 2 bir düşüklük vardır. 

2. Malî tedbir: 

Paramızın kıymetinde paranın kendi bünyesine taallûk eden operasyonlar haricinde her hangi bir 
değişiklik bahis mevzuu olmadığını yukarda müşahede etmiş bulunuyoruz. Tetkiklerimiz bize o 
kanaati vermiştir ki, paraya taallûk eden muamelelerde de 1950 den sonra para kıymetini zede-
liyecek hareketlerden içtinap edilmiştir. Muhtelif unsurlar bunu teyit etmektedir. 

Emisyon : 

27 . 1 2 . 1949 dan 27 . 12 . 1952 tarihine kadar tedavül hacmi şu bekilde seyretmiştir: 

Yıllar 

27. 
20 
31 
27, 

.12. 

.12 

.12, 

.12. 

.1949 

.1950 

.1951 
, 1952 

Milyon lira 

935,1 
961,7 

1 136,1 
1 237,7 

Bu vaziyete göre üç sene içinde para tedavül hacmmda 302,6 milyon lira bir artış mevcuttur. 
Ekonomimizin her sahasında kalkınmanın ihdas ettiği şartlarla bunun, neticesi olarak muamelelerde 
ve mevduat hacmında görülen kabarıklık göz önüne alınırsa emisyonda bu artışın normal telâkki 
olunması lâzımgelir. Kaldı ki, bu artışın asıl sebebini 1953 Bütçesi gerekçesinde Hükümetçe de izah 
olunduğu gibi daha ziyade Toprak Mahsulleri Ofisinin büyük stoklar yapması teşkil etmektedir. 

Filhakika Hazine hesapları ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası portföyü tetkik edilince de 
görülmektedir ki, istihsal ve iş faaliyetlerimizin muhtaç bulunduğu kısa vadeli kredilerle yukarda 
söylediğimiz gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin karşılığı tamamen ticari ve emtia olan hububat muba
yaalarının finansmanından mütevellit bonoların bu artışa mühim tesiri vardır. 

Sırası gelmişken memnuniyetle kaydedeyim ki, Hazine kolay fakat o nispette memleket ekonomisi 
için tahripkâr tesirleri olan Hazine kefaletini haiz bono mekanizmasına müracaattan âzami derecede 
tevakki etmiş ve Merkez Bankasının reeskont imkânlarının sadece iktisadi gelişmemizin muhtaç bu
lunduğu ticari ve zirai faaliyetlerimizin finansmanına tahsis imkânını vermiş bulunmaktadır. 

Buna muvazi olarak Merkez Bankasının kuruluşunda güdülen maksadın tahakkukuna imkân 
vermek üzere yıllardan beri katma bütçelerle idare edilen Devlet müesseselerinin uzun vadeli enves-
tisman programlarının finansmanında sakat bir yol olarak müracaat olunan Hazine kefaletini haiz 
bonoların konsolidasyonu için de gerekli teşebbüslere girişilmiş bulunması çok isabetli bir harekeı 
sayılır. '* 

Emisyon mevzuunda İkinci Cihan Harbi süresi ve onu takip eden bir, iki sene içinde emisyon 
mekanizmasının hükümetlerce - tâbiri caizse - laubali şekilde kullanılmasının yarattığı psikolojiyi 
ortadan kaldıracak şekilde dikkat ve itina ile hareket olunmasını takdirle karşılamak lâzımgelir. 
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Hazine hesaplan : 

Hazine hesapları da bu hususta bize vazıh bir fikir verecek durumdadır. Aşağıdaki tablo Hazine 
durumumuzu göstermektedir : 

Beş senelik Hazine durumu 

II - Borçlar 
(Milyon TL. itibariyle) 

Tarih 

27.12.1947 
31.12.1948 
31.12.1949 
30.12.1950 
29.12.1951 
31.12.1952 

I - Mevcutlar 
(Milyon TL. itibariyle) 

P
ar

a 

89.060 
73.171 
83.334 
61.142 
41.099 
36.632 

g 

145.139 
146.384 
146.385 
146.378 
145.158 
145.168 

E
sh

am
 v

e 
ta

hv
il

ât
 

27.608 
97.496 
97.642 

120.499 
135.661 
137.870 

Y
ek

ûn
 

261.807 
317.052 
327.362 
328.019 
321.919 
319.669 

Merkez Bankasına borç 

D
. 

D
. 

Y
. 

H
az

in
e 

— 
— 
— 

30.000 
— 
— 

9 
ay

 v
a

de
li 

bo
no

 

— 
— 

10.000 
32.000 
59.000 

— 

Y
ek

ûn
 

— 
— 

10.000 
62.000 
59.000 

- — • 

Sair bonols 

T
as

ar
ru

f 
bo

no
la

rı
 

25.469 
15.991 
11.410 
8.673 
5.541 
0.018 

Pl
as

m
an

 
bo

no
la

rı
 

42.300 
68.975 
62.650 
81.700 
71.300 
50.300 

ir 

Y
ek

ûn
 

67.769 
84.966 
74.060 
90.573 
76.841 
50.318 

Müesseseler ismi 

Hazine kefaletini haiz bonoların müfredatı 

27.12.1947 
(000 ilâvesiyle Tl. lirası) 
25.12.1948 31.12.1949 31.12.1950 29.12.1951 27.12.1952 

Ziraat Bankası Millî 
Korunma 
Ziraat B. Su İşleri 
Etibank 
Sümerbank 
Tekel 
Devlet Denizyolları 
Devlet Demiryolları 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi 
P. T. T. Genel Md. 
Devlet Ziraat işleri 

55.302 
55.000 
43.000 
94.000 
54.000 
23.200 
11.226 

107.000 
7.400 

— 

82.552 
55.000 
56.940 
95.750 
80.500 
41.930 
35.187 

181.000 
23.900 

— 

„ r ? - , , , , . . . 

74.365 
54.760 
69.640 
96.150 
75.500 
65.930 

34.055 
100.000 
40.400 

900 

69.365 
•54.760 
70.030 
97.300 
94.500 
84.930 

114.148 
196.000 

58.700 
— 

67.815 
54.760 
69.230 
95.100 

100.000 
111.930 

111.317 
332.000 

59.604 
— 

68.244 
54.760 
69.230 
95.100 

100.000 
115.930 

116.636 
521.000 

58.004 
— 

Yekûn 450.128 652.259 611.700 839.733 1.002.756 1.198.904 

A) Para : 

Nakit mevcudu olarak vaziyette görülen 36 631 552 lira Hazinenin Merkez Bankası ile diğer 
bankalardaki hesaplarının toplamını teşkil etmektedir. 

B) Altın : 

46 074 249 kilo altının karşılığım teşkil eden 145 168 147 liradan 145 146 779 liraya tekabül 
eden altın Hazine namına Merkez Bankasında ve bakiyesi de Milletlerarası Para Fonunda muha
faza edilmektedir. 
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C) Esham ve tahvilât : 

Mevcutlar arasında bulunan 137 869 569 liralık esham ve tahvilâttan 110 309 291 liralık kısmı 
Merkez Bankası, Emlâk Bankası, Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası, îş Bankası, Akhisar 
Tütüncüler Bankası, Manisa Bağcılar Bankası, Türk Ticaret Bankası, Millî Reassürans, Anadolu 
Demiryolu ve Haydarpaşa Limanı şirketleri gibi müesseseleri Hazine elinde bulunan eshamına te
kabül etmekte ve 27 560 278 lirası da mubayaa edilmiş bâzı şirket tahvilâtı ile muhtelif tarihler
de çıkarılmış bulunan dahilî istikraz tahvillerinin tutarını teşkil etmektedir. 

.9 ay vadeli bonolarla Demiryolu bonoları : 

1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 38 nci maddesi, bankanın vâdesinin hitamına âzami üç 
ay kalmış ve bir banka tarafından ibraz edilen TTazine bonolarının ticari senetler gibi iskontaya 
tâbi tutulabileceği hükmünü muhtevidir. 

Aynı maddenin 4 ncü fıkrasının son bendine istinaden vâde ve limit üç misline iblâğ edilmiştir. 

Hazinenin kısa vadeli para ihtiyaçlarını temin etmek üzere alınmış bulunan salâhiyetten 1952 
yılında istifade edilmediği gibi evvelce bu yetkiye istinaden çıkarılmış olan bonolar da tamamen 
ödenmiştir. 

Diğer taraftan Devlet Demiryollarının nakit ihtiyacını temin maksadiyle çıkarılmış olan 4516 
sayılı Kanunda Devlet Demiyollarınca çıkarılan bonolar hâsılından istimal edilmiyen kısmının itfa 
ve faiz karşılığı Hazine tarafından temin edilmek kaydiyle Hazinece kullanılabileceği yazılıdır. 

Bu yetkiden 1952 yılı içinde de istifade edilememiştir, 

Tasarruf bonoları : 

Hâsılı Millî Müdafaa hizmetlerine mütaallik fevkalâde karşılık olmak üzere 4058, 4120 ve 4195 sa-
^ j | kânunlara istinaden Amortisman Sandığı tarafından çıkarılmış bulunan 75 milyon liralık ta
sarruf bonolarından halen piyasada kalan kısmını göstermektedir. 

Plasman bonoları : 

Bütçe kanunları banka ve ortakların Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak karşılı
ğında Hazine bonoları vermeye Maliye Vekilini yetkili kılmıştır. 

Bu hükme istinaden bankalar tarafından Hazineye tenmiye maksadı ile yatırılmak istenilen 
paralardan 50 300 000 lirası kabul edilerek mukabilinde bono verilmiştir. 

Paramızın kıymetini muhafazaya matuf olarak iktisadi ve malî safhalarda alınmış olan tedbir
leri yukarda gözden geçirdik. Buraya kadar olan müşahedelerimizin neticesini iki kelime ile kay
detmek lâzım gelirse paramızın dahilî kıymeti 1950 den bu yana sağlam kalmıştır, denilebilir. 

Ayıîı zamanda geçen üç sene içinde enflâsyondan uzak kalınmış olduğunu tesbit eden bu mü
şahedelerden sonra fiyatların yükselmemesi için iktisadi tedbirlerle yapılmış olan mücadelenin te
diye muvazenemize tesirini yakından görmek ve bu uğurda; bilhassa millî ekonomimize kazandı
rılmış olan büyük neticeleri muhafaza etmek için alınması icap eden tedbirleri ortaya koymak fai-
deli olacaktır. • • 

Tediye Muvazenesi 

İhracat potansiyelimiz zirai sahada kazanılan büyük rekoltelerle çok artmış olmasına rağmen it
halât maddelerine olan ihtiyacımız geçen üç sene içinde ticaret muvazenesinde aktif bir duruma ge
çebilmemize imkân vermemiştir. 
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Ticaret muvazenemizin son üç sene içindeki durumu şöyledir : 

Ticaret Muvazenesi 

(Milyon lira) 
1950 — 62 272 
1951 — 246 411 
1952 — 484 141 

Tediye muvazenemize gelince; hesap ve istatistik sistemlerimizin bu mevzuda dış ticaret ra
kamları kadar vazıh rakamların elde edilmesine imkân vermemekte olduğu anlaşılıyor. Fakat 1953 
Bütçe gerekçesinde Hükümetçe verilen rakamlar görünmiyen ithalât ve ihracatta da devamlı su
rette pasif olduğumuz kanaatini vermektedir. Filhakika gerekçede yıllar Temmuz, Haziran devre
si olarak ele alınarak bu devrelerde dış ticaret rakamları dışında 188,9 milyon lira pasif oldu
ğumuzu belirtmiştik. 

Şu hale göre görünmiyen ithalât ve ihracat rakamlarında da senede vasati olarak 63 milyonluk 
bir pasif verdiğimiz kabul olunabilir. Bu açık da hesaba katılacak olursa tediye muvazenemize 
ait üzerinde durulmaya değer bir problem karşısında bulunduğumuza şüphe kalmaz. Bu prob
lem; bilhassa ekonomik kalkınmamız ve paramızın kıymeti ile ilgili olarak ithalâtın bundan sonra 
da icap ettiği kadar geniş şekilde yapılıp yapılını yacağı ve serbest ithalâta devam edildiği tak
dirde dış tediye kudretimizin buna kifayet edip etmiyeceği suallerini ihtiva etmektedir. Bu su
allere itina ile cevap aradığımı kaydetmeliyim. îlk olarak bugüne kadar olan döviz durumumuz 
altm rezervleri gözden geçirilmiştir : 

Döviz durumumuz : 

Döviz alacaklıları ile döviz borçluları arasındaki fark 

(Kliring bakiyeleri hariç) 

Tarih Milyon lira 

30 . 12 . 1950 85,9 
31 . 12 . 1951 145,0 
27 . 12 . 1952 401,9 

Altm rezervleri 

30 . 12 . 1950 419,4 
31 . 12 . 1951 422,1 
27 . 12 . 1952 401,7 

Merkez Bankasının 10 Ocak 1953 tarihli bülteninde ise döviz ve altın durumu şu şekilde görül
mektedir: 

Döviz borçluları 554 411 000 lira, döviz alacaklıları ise 172 786 000 lira olup aradaki fark 381 
milyon 625 bin liradan ibarettir. Bu bakiyeye altm taahhütleri yekûnu olan 18 889 000 lira ilâ
ve edildiği takdirde umumi taahhütler yekûnu 400 514 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Merkez Bankası muhasebe kayıtlarına göre arzolunan yukardaki rakamların hakiki mahiyet
leri şu şekilde tahlil olunmalıdır. 

1. 18 milyon dolar mukabili 50 400 000 lira, Almanya'ya satılan 24 000 000 dolar değerinde
ki arpa ve çavdar bedelleriyle mahsubu yapılmak kaydi ile Alman Merkez Bankasından temin 
olunan emtia satış avansıdır. Teslimatı 15 Mayıs 1953 tarihinde nihayete erecek hububat satış be-
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delleriyle teslimat nispetinde tedricen mahsubu yapılmaktadır. Mahsup ameliyesinden sonra ay
rıca 6 milyon dolarlık bir alacak da tahakkuk edecektir. 

2. 10 300 000 dolar mukabili 29 milyon lira ihracatçılarınıza ödenecek havalelerle muhtelif 
memleketlere ödenecek çok eski kliring hesaplarının bakiyeleridir. 

Gelen havaleler* ihracatçılarımıza Türk lirası olarak ödeneceğinden bu borç döviz borcu değil
dir. Kliring bakiyeleri ise serbest dövizle ödenecek bir lıorç mahiyetinde değildir. 

3. 3 600 000 dolar mukabili 10 milyon lira se f aretlere ait mevduat olup ne zaman kullanılacağı 
belli değildir. 

4. 16 milyon dolar mukabili 44 800 000 lira,Merkez Bankasının Almanya, Fransa ve îngil-
teredeki muhabirleri nezdinde karşılığı peşin verilmeden açtırmış olduğu akreditiflerden mütevel
littir. 

Bu borç, malların sevkı ile mütenasip olarak 4 - 5 ay zarfında ödenecektir. 

5. Taahhütlerin en başında gelen 30 milyon dolar mukabili 84 milyon lira Avrupa Tediye 
Birliğinden alman kota kredisidir. Bu kredinin muayyen bir vâdesi yoktur. Ancak Birliğin tas
fiyesi halinde dahi iki taraflı müzaheretle daha müsait şartlar temin edilmediği takdirde anlaş
maya göre bu kredi üç sene zarfında aylık taksitlerle ödenecektir. 

6. 7 400 000 dolar mukabili 20 700 000 lira E. P. U. nun işlemeye başladığı 1 . VII . 1950 
tarihinden önce Almanya'ya karşı olan ve konsolide edilen borcun bakıyesidir. Bu borç 30 . V I . 
1954 tarihine kadar aylık müsavi taksitlerle ödenecektir. 

7. 57,5 milyon dolar mukabili 161 milyon lira Merkez Bankasının Beynelmilel Tediyeler Ban
kası, Amerika ve İsviçre bankaları ile akdettiği normal banka avanslarından mütevellittir. Bu 
meblâğ Eylül 1953 nihayetine kadar ödenecektir. 

Mahiyetleri ve vâdeleri hakkında yukarda izahat verilen bu borçlardan 30 . VI . 1953 tarihine 
kaklar karşılanması gereken kısa vadeli kısmı 65 milyon dolardan ibaret bulunmaktadır. 

Bu arada satılmış bulunduğu halde 28 milyon dolarlık hububat bedellerinin henüz tahsil edil
memiş. yani aktifte gözükmemekte olduğu da nazara alınmak lâzımdır. 

Dış Tediye Kudretimiz, Kambiyo Rayici 

Döviz ve altın durumumuza ve Merkez Bankasının son vaziyet cetvellerine böylece bir göz at
tıktan sonra şimdi dış tediye kudretimiz ve paramızın dış kıymeti üzerinde durabiliriz. 

Dış tediye kudretimizin her şeyden evvel ihracat potansiyelimize istinat etmekte olduğu görü
lüyor. 

İhracatımız, memnuniyetle kaydolunmak lâzımdır ki, madde grupları itibariyle bünyevi bir 
tahavvül içinde bulunmaktadır. 

1950 den evvel; ihracat maddeleri listemizin başındaki tütün, üzüm, incir gibi satış imkânları 
daha çok keyfe ve zevka tâbi olan maddeler iki seneden beri yerlerini buğday, pamuk, yağlı to
humlar, türlü madenler gibi vasıf itibariyle zaruri ihtiyaç maddeleri veya sanayi hammaddeleri
ne terketmiş bulunuyorlar. Bunu işaret etmekten maksadım, bu maddelerin dünya piyasalannda 
satışlarının daha müsait şartlara bağlı olduğunu belirtmektir. Yani 1953 içinde yapılacak ihracata 
ait bir tahmin bu bakımdan da emniyet arzedebilir : 

1953 Malî yılında ihracatımız yapılan hesaba göre 1 321 183 000 lira tutacaktır. 
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1953 Malî yılı içinde ihracı mümkün görülen malların miktar ve kıymeti 

Maddeler Ton T. L. 

Buğday 
Diğer hububat 
Pamuk 
Yağlı tohumlar 
Madenler 
Tütün 
İç fındık 
Kuru üzüm 
İncir 
Diğer maddeler 

1.500.000 
491.000 
105.000 
147.500 
927.000 
55.000 
30.000 
50.000 
20.000 

403 200 000 
101 903 000 
220 500 000 
42 860 000 

128 270 000 
165 000 000 
60 000 000 
32 500 000 
10 000 000 

156 950 000 

1 321 183 000 

Not : 403,2 milyon lira tutarında buğdayın «500 tonu mevcut stok, bir milyon tonu 1953 re
koltesinden» 220,5 milyon pamuk «1952 - 1953 ihracat mevsiminde 1952 yılı mahsulü ve 195Vden 
müdevver stokla beraber 105 000 ton pamuk ihraç edileceği derpiş olunmuştu. Mart başına kadar 
35 bin ton ihracat yapılacağı tahmin olunmuş ve 1953 mahsulünden de 1954 Martına kadar asga
ri 35 bin ton satılacağı hesap edilmiştir.» 

Şurasını kaydedelim ki, 1953 Malî yılı içinde yapılacak ihracata ait bu tahmin asgari hesap
lara göre yapılmıştır. 

O halde denilebilir ki, fiilî ihracattan elde edilen meblâğlara ihtiyatlı bir hesap olarak 1952 de 
tahakkuk etmiş olan 106 milyon liralık görünmiyen gelirler eklenecek olursa 1953 yılında 
1 427 183 000 liralık bir dış satmalma kudretimiz tahassul edecektir. Bu aktif karşısında yapılacak 
ithalâta gelince : 

İktisadi kalkınmamızın durdurulmıyacağı ve ihtiyaçların günden güne arttığı nazarı itibara 
alınırsa ithalât rakamlarının da 1952 seviyesini biraz aşmasını tabiî bulmak lâzımdır. 

1952 yılı ithalâtımız 1 556,6 milyon lira tutmuştur. Buna 1952 yılında tahakkuk etmiş olan gö
rünmiyen giderleri ilâve edersek 1953 yılında 1 716,6 milyon liralık gider tahmininde bulunabilir. 

Şu hale göre aktif ve pasif yekûnları arasında 290 milyon liralık bir fark olacaktır, demektir. 
Bu farka göre tediye muvazenemizde 1953 Malî yılında 1952 den daha müsait durumda olacağımız 
görülüyor. Bunun aynı zamanda paramızın dış kıymetinde 1952 ye nazaran bir değişiklik bahis mev
zuu olursa bunun asla aleyhe tecelli etmiyeceği hattâ belki daha sağlam bir vaziyete geçileceği 
demek olduğu izahtan varestedir. 

Bu bahsi kapatmadan evvel işaret edelim ki, ekonomimizin kalkınması hemen tamamlanmış ol
maktan çok uzak bulunuyor. Gerek Devlet bütçesinden bu maksadı istihdaf ederek yapılmış olan 
envestismanlar; gerek hususi sermayenin giriştiği teşebbüsler henüz inşa halindedir, önümüzdeki 
senelerde ekonomimizi bu envestismanlardan faydalanmaya başladığı zaman gerek 1950 den son
ra büyük terakkiler kaydetmiş olan zirai sektörde gerekse sınai sektörde çok daha kuvvetlenece
ğimize muhakkak nazarı ile bakılabilir. 

Hele millî mahsullerimizi ihracata göre işliye cek rantabl bir sanayiin teessüs edebilmesine ya-
rıyacak tesislerin tamamlanması yakın âtide ekonomimizi zayıf ekonomiler sınıfından ayıracak 
başlıca bir âmil olarak mütalâa edilebilir. Bu neticeyi, ele alınmış ve tatbik edilmekte olan *prog-
ramlara göre bugünden görmemek mümkün değildir. O halde maliyemizin ekonomi bünyemizi 
takviyeye matuf olan büyük yardımının bizzat malî kaynakları kuvvetlendirici bir hareket olarak 
mütalâa edilmesi doğru olur. Böylece yukarda da işaret ettiğimiz karşılıklı tagaddiye imkân veren 
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bir politika ile maliyemiz ve ekonomimiz şüphesiz her gün biraz daha kuvvetlenecektir. Fakat her 
iki sahada daha müstakar bir kuvvet iktisabı ânının biran evvel tahakkuku temennimize ilâve 
olarak o zamana kadar bâzı tedbirlerin itina ile takip olunmasını da faydalı gördüğümüzü ifade 
etmek isteriz. 

Kanaatimizce bu tedbirler şunlardır : 

1. İhtiyaçlarımız mahdut ve muayyen olmadığı için çok zor olmakla beraber bir döviz bütçe
si vücuda getirmeye çalışmalıyız. 

2. Grörünmiyen ithalât ve ihracatta ilk hedef bir muvazeneye varmak ve fakat sonra aktife 
geçmektir. Bu bakımdan bu kanallardan haricî tediyelerde tasarrufla hareket etmek; gelirde ise 
artırıcı tedbirleri bir an evvel almak lâzımdır. Navlunlar, sigorta ücretleri, turizm işleri bu meyan-
da tedbir beklemektedir. 

3. Devlet ve Devlet müesseseleri envestisman mahiyetindeki ihtiyaçlarını hariçten, daha çok, 
uzun vadeli kredilerle temine gayret göstermelidir. 

4. Para ve sermaye piyasası içinde bulunduğumuz devrenin şartlarına göre tanzim edici ted
birlere muhtaç görünüyor. Sermayenin bugün daha çok ticari sahada teraküm ederek bu sahada 
çalışmanın maddi ve psikolojik sebepleri üzerinde dikkatli çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu noktada 
düşüncemiz şudur : 

Yurtta inşa halinde bulunan enerji santralleri ihracata müteveccih bir sanayiin kurulmasını 
geniş mikyasta kolaylaştırmış olacaktır. Malî politikamızın böyle bir sanayie sermaye yatırımları
nı teşvik edici tedbirler üzerinde bunları bulup halledici bir kudretle çalışması çok faydalı olur. 
Sermaye, vergi sistem ve usullerinde icabeden tadillerin yapılacağı hakkında teminat beklemek
tedir. 

5. Yabancı sermaye mevzuunda Ekonomi Vekâletinde belirmiş olan tadil fikri Maliye Vekâle
tine intikal edince her iki yekâletçe müştereken icabeden karar alınmalıdır. Yabancı sermayenin 
istekleri karşılanırsa sermaye ithaline, aynı zamanda ekonomimize muhtaç olduğu kuvvetli haricî 
münasebetler teminine imkân hâsıl olacaktır. 

6. îcra kuvveti bünyesi içinde Maliye Vekilliğinin bilhassa para politikası ile ilgili tedbirleri 
dikkatle takibetmek mecburiyetinde olduğu bilinmelidir. 

Maliye Vekâletince bu tedbirlerin ekonomi hayatımıza tesirlerini de her gün hassas bir dikkat 
altında bulundurulması icabeder. 

7. Maliye Vekâleti Milletlerarası tediyelerin arzettiği çok girift manzara karşısında Türk pa
rasının kambiyo rayicini kuvvetlendirici tedbirleri bulup bunları tatbik etmelidir. Bu noktada ka
raborsa Ve döviz kaçakçılığı gibi kanun harici hareketlerin öteden beri malî mahalifimizde bir 
ürkeklik tevlit etmiş olduğu hissediliyor. Bu çekingenlik malî ve iktisadi menfaatlerimize teva
fuk eden mevzular önünde yerini cesaretli kararlara terketmelidîr. Bu mevzuda kanunlarda ica
beden değişiklik yapılmalıdır. 

Kısım : II 

Maliye Vekâleti merkez ve üler teşkilâtı ve çalışmaları 

Memleketimizin bugün içinde bulunduğu tekâmül merhalesinde Devlet sektörünün her şubesinde 
olduğu gibi Maliye Vekâleti teşkilâtında da yeniden ortaya çıkan ihtiyaçlara intibak etmek ihtiyacı 
duyuluyor. 

Vekâlet bir taraftan ana teşkilât kanunu hazırlarken diğer taraftan beliren âcil ihtiyaçları karşı
lamak üzere 1952 yılında 5943 ve 5960 sayılı kanunlarla muhtelif Umum Müdürlüklerin takviyesi 
teşebbüsünde bulunmuştur. 
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Ancak 1953 Bütçesini tetkik ederken bu tatbikatın da kifayet etmemiş ve gerek merkez teşkil A ti 

için gerekse iller teşkilâtı için (L) cetvelinden bâzı kadrolar alındığı görülmüştür. 

Mütalâamıza göre, ihtiyaç, hizmetlerin bu neviden palyatif tedbirlerden ziyade bugünün ihtiyaç
larına göre rasyonel bir plânda - yeni bir teşkilât kanununda - tefrik ve tevziini istilzam etmektedir. 

Maliye Vekâleti 1952 yılında James W. Martin ve Frank O. E. Cuhs adlarında iki ecnebi müte
hassısa vekâletin kuruluş ve çalıımaları mevzuunda bir tetkik yaptırmıştır. Bu mütehassıslar tet
kiklerinin esaslarını takdime tahsis ettikleri kısımda müşahedelerini şu başlıklar altında izah et
mektedirler : 

«Merkezî kontrol, daire âmirlerinin pasif durumu, hayatından memnun olmıyan memurlar, az 
kullanılan kayıtlar, aşırı masraflar ...» . . , , • j> •* 

Bu başlıklarda olanların altındaki izahları okumadan dahi bürokrasinin tipik bir misalini tahmin 
etmek zor olmuyor. 

Mütehassıslar ıslah çarelerinin hususiyetlerini HU şekilde takdim ediyorlar: 

Vekâlet dairelerinin kendi başlarına bir meseleyi halletmelerine mâni olan kanun hükümlerini 
kaldırmak veya düzeltmek hususunda yapılacak hazırlıklar, kadın ve erkek yetişmiş elemanların 
uzun ve yorucu çalışmalarına ihtiyaç gösterir. 

Maliye Vekâletinin teşkilât ve usule mütaallik meselelerinin politika cephesi daha ziyade bütün 
vekâletlerin iş birliğine dayanır. Hakikatta bu meseleler Büyük Millet Meclisinin yardımını ica-
bettirmektedir. Bunun en iyi bir misalini V ne i fasıl başlarında zikredilen * iktisadi plânlamanın 
faydaları bahsindeki tavsiyelerde buluruz. 

Bu fikirleri buraya, onlara tamamen iştirak ettiğim için nakletmiş bulunuyorum. 

Maliye Vekâletinin icra kuvvetini temsil eden hükümet bünyesi içinde hususi bir mevkii oldu
ğunu kabul etmek lâzımdır. 

Vergilerin tahsili ile bir bütçe tertibinin ötesinde bugün bütün dünya memleketlerinde maliye 
sektörüne terettüp eden hizmetler o derecede genişlemiştir ki, bu hizmetlerin ifası memleketin yalnız 
malî sahasını değil ekonomik ve sosyal yapılarını da geniş sirayeti ve tesiri altında bulundurmak
tadır. Bunun içindir ki, Maliye Vekâletinin kendisine mevdu hizmetleri ifadaki dikkat ve muvaf
fakiyeti cemiyetimizin siyasi, iktisadi ve içtimai fonksiyonlarını rahatlıkla ifa edebilmesine im
kân verecek ve fakat aksi olduğu takdirde bu uzuvlarda bir raihatsızlık duyulacaktır. 

Maliyemizde, Osmanlı Devletinden tevarüs edilen itiyat ve usullerin geçen devreler zarfında 
pek az zihniyet farkı ile idame edilmiş olduğunu iddia etmek müşkül değildir. Vergi sistemleri
mizde ve usullerde bir reform bahis mevzuu olduğu zamanlar ananevi maliyecilik zihniyetinin he
men harekete geçtiği çok görülmüştür. Nitekim Gelir Vergisi gibi Devlete karşı mükellefiyetler
de bugünün anlayışını ifade eden sistemlerin malî hukukumuza ithali kolay olmamıştır. Beri yan
dan personelin muasır telâkkilere sahip olarak yetiştirilmeleri bugün dahi ehemmiyetini muha
faza eden bir mesele olarak ortadadır. Teşkilâtın ise bir reorganizasyon ihtiyacı içinde bulunduğu 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

# # # 

Bütün bu kısa mütalâalarımla beraber Maliye Vekâletinde bugün varılmak istenen hedefin ar
tık taayyün etmiş olduğunu ve bu sahada vekâletin yapılacak işler hakkında katî bir kanaata va
rılmış bulunduğunu kaydetmeliyim. Çok değerli ve tecrübeli elemanlara, malik olan vekâletin per
sonel ve teşkilât olarak, sistem ve usul olarak muasır bir seviyede iktidarla yev almasını engel-
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liyecek bdr mania bahis mevzuu değildir. Bu bakımdan Maliye Vekâletinden bu mevzuda çok 
daha süratle hareket etmesi bihakkın istenebilir. 

* * * 

Teşkilât ve çalışmaları: 

Maliye Vekâleti Teşkilâtı bugün üç grupta mütalâa edilmektedir. 

1. Maliye Vekâletinin kendi bünyesine taallûk eden teşkilât; 

2. Diğer vekâletlerde mevcut mümasil teşkilât; 

3. Maliye Vekâletine bağlı teşkilât. 

1. Maliye Vekâletinin kendi bünyesi içindeki teşkilât: 

Bütçe ve Malî Kontrol, Hazine, Muhasebat, Millî Emlâk, Gelirler Umum müdürlükleri ve Maliye 
Hukuk Müşavirliği, Teftiş Heyeti bu grupta toplanmıştır. 

Bu daire ve reisliklerin mesaisi hakkında teferruata uzanan her hangi bir tetkikin bir bütçe ra
poru mevzuu olmıyacağı aşikârdır. 

Yüksek komisyonu temsilen hazırlanan bütçe raporları için zaten zaman unsuru bu şekilde bir 
çalışmaya girmeyi nehyetmektedir. Bununla beraber umumi bir fikir vermiş olmak için, bu daire
lerin bugün meşgul oldukları mevzular hakkında çok kısa bir malûmat vermeyi aynı zamanda Mali
ye Vekâletine terettüp eden hizmetin genişliğini teşhis etmek bakımından faydalı bulmaktayım. 

1. Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü: " 

Bu umum müdürlük, Umumî Bütçe Kanunu ile merbutu bütçe tasarılarını ve bütçe gerekçe
sini hazırlamak, Meclisçe kabul edilerek kanunlaşan bütçelerin tabtikatına taallûk eden mua
meleleri yapmak, ek ve olağanüstü tahsisat taleplerine dair muameleleri ifa etmek, masraf taah
hütlerini kontrol etmek ve giderlere ait mukaveleleri incelemek, tescil etmek, giderlere tesir 
edebilecek bütün kanun tasarıları hakkında mütalâa beyan etmek, Maliye Vekâletince hazırlana
cak Masraf kanunlarını hazırlamak, Masraf kanunlarının tatbikatını temin etmek vazifeleriyle mü
kelleftir. 

Merkez daireleri Muhasebe Müdürlükleri bu Umum Müdürlüğe bağlıdır. Bütçe ve Malî Kont
rol Umum Müdürlüğünün fiilî kadrosu 69 memurdan terekküp emektedir. 

1952 senesinde Muhasebei Umumiye, Harcırah, Barem, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ta
sarıları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Emekli Sandığı Kanununun tadiline dair kanun tasarısı 
Millet Meclisine intikal ettirilmiştir. Diğerleri de peyderpey Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Hazine Umum Müdürlüğü : 

Hazine Umum Müdürlüğü Hazine muamelâtını ifa etmek ve Hazine mevcutlarını nemalandır-
mak, iç ve dış malî hareketleri takibetmek, millî paranın tedavül ve istikrarının ve tediye muva
zenesi ve kredi işlerinin sağlanması yolunda tedbirler teklif etmek, mevduatı korumak üzere ge
reken muameleleri yapmak, Kambiyo murakabesine taallûk eden hükümleri tatbik etmek, istikraz
lara ve Hazine bonolarına mütedair ihraç, tediye, itfa ve sair muameleleri ifa etmek, Devletin pa
ra siyasetini tesbit etmek işleriyle mükelleftir. Millî ve ecnebi müessese ve ortaklıklar, Darpha
ne, Amortisman Sandığı, Borsalar, Millî Piyango İdaresi ve Beynelmilel malî müesseseler ile olan 
münasebet ve muamelât da Hazine Umum Müdürlüğünce tedvir olunmaktadır. 
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Elçilikle NATO Maliye Müşavir ve Mümessillikleri, Kambiyo Murakabe teşkilâtı, Borsa ve Os

manlı Bankası Komiserliği bu Umum Müdürlüğe bağlıdır. 

Umum Müdürlüğün merkez teşkilâtına bağlı kanuni kadrolar 101 adeddir. 

1952 senesinde memleketin para ve kredi siyaseti ile çok yakından alâkalı bulunan Merkez 
Bankası, Bankalar, Borsalar, Amortisman Sandığı Kanun tasarıları üzerinde çalışmalar yapılmış, 
Amortisman Sandığı ve Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Tadil tasarısı, Yüksek Meclise 
intikal ettirilmiştir. Diğerleri de bu devrede Millet Meclisine takdim olunacaktır. 

Muhasebat Umum Müdürlüğü : 

Devlet hesaplarına ait kayıtları tutmak, Hazine hesabı umumisini çıkarmak, umumi muvaze
neye dâhil dairelerin hesap usullerini tesis ve tanzim etmek ve hesap usullerine ait kanun tasarıla
rını hazırlamak, muhasebelere ait sarf evrakını tetkik ettikten sonra Divanı Muhasebata gönder
mek, muhasiplerin zimmetlerini takip etmek vazif el eriyle mükelleftir. Askerî ve Mülkî bilûmum 
nakit muhasipleri bu Umum Müdürlüğe bağlıdır. Umûm Müdürlüğün fiilî kadrosu 111 elemandan 
terekküp etmektedir. 

Umum Müdürlük 1952 senesinde Devlet muhasebe sisteminin ıslahı yolunda çalışmalar yapmış 
Devlet muhasebesinde kullanılacak makinalarm temini hususunda Remington Rand Firması ile mu
tabakat tesis etmiştir. Halen gelmiş bulunan makinalarm birkaç ay içinde faaliyete geçirilmesi 
beklenmektedir. 

MilU Emlâk Umum Müdürlüğü : 

Millî Emlâk Umum Müdürlüğü resmî binaları tamir ve muhafaza etmek, Devlete işgali gereken 
menkul ve gayrimenkul malları takip etmek, mevcut Devlet emvalini idare, icar veya gerekirse tas
fiye etmek, kayıtlarını tutmak vazifeleriyle mükelleftir. 

Vilâyet ve kazalarda mevcut Millî Emlâk müdür veya memurları muamelât hakkında Millî Em
lâk Umum Müdürlüğünden direktif alırlar. 

Gelir Umum •Müdürlüğü : 

Devletin Gelir Bütçesi ve gerekçesini hazırlamak, Devlet gelirlerine dair kanunların taıtbikatmı 
idare ve Devlet alacaklarının zamanında tahsilini teinin etmek, Devlet gelirlerine dair olan kanun 
tasarılarını hazırlamak, tatbikatını temin etmek, gelirlerle alâkalı kanuni tasarıları hakkında mütalâa 
beyan eylemek, gelir kayıtlarını tutmak, özel id'are ve belediyeler vergi sistemlerini Devlet vergileri 
ile ahenkleştirmek vazifeleriyle mükelleftir. 

Vilâyet ve kazalarda mevcut gelir müdür veya memurlukları muamelâta taallûk eden hususatta Ge
lirler Umum Müdürlüğünden direktif alırlar. 

Bu Umum Müdürlüğe bağlı kadrolar 137 si merkezde, 5384 ü vilâyetlerde olmak üzere 5521 
adeddir. 

1952 senesinde Gelirler Umum Müdürlüğünce ihzar edilen Maktu Pul Vergisinin ilgası ve 
Akar yakıt Pul Vergisinin ihdası hakkında kanun tasarısı ile, harçların tevhidi hakkındaki tasarı, 
kanuniyet kesbetmiştîr. Muamele Vergisi, Gelir ve Kurumlar vergileri, Vergi Usul; Kamu Alacak
ları ve Bina ve Arazi vergilerinin Maliyeye devri hakkındaki kanun tasarıları Büyük Millet Mecli
sine sunulmuştur. Halen Veraset ve İntikal Vergisi, Gümrük Resmi, Tekelin Reorganîzasyonu, vergi 
kaçakçılarına karşı merkezî istihbarat teşkilâtı kurulması ve gelir teşkilâtının reoganizasyonu mevzu-
larma taallûk eden kanun tasarıları üzerinde çalışmalar' yapılmaktadır. 
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Başhuhik Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü : 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, vekâlet makamından veya Maliye Ve
kâleti dairelerinden sorulan işlerin hukuki icapları hakkında mütalâa vermek, vekâletler tarafından 
hazırlanan mukaveleler tetkik edilerek mütalâa beyan etmek, umumi muvazeneye dâhilg dairelere ait 
her türlü hukuk ve ceza dâvalarını takip ve intaç eylemek vazifeleriyle mükelleftir. 

Vilâyetlerde mevcut Muhakemat müdürlükleri Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Umum 
Müdürlüğüne bağlıdır. 

* 
Maliye Teftiş Heyeti : 

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerle, sermayesinin tamamı Devlete ait 
müesseseler mutlak olarak, imtiyazlı şirketlerle sermayesine Devletin ortak olduğu müesseseler 
salahiyetli makamların isteği ve Maliye Vekilininmuvafakti ile Maliye Müfettişleri tarafından tef
tiş olunur. Maliye müfettişleri alelûmum cemiyetleri teftiş edebilirler. Maliye müfettişlerinin me
sai tarzı hususi nizamnamejeri hükmüne tâbidir. Maliye Teftiş Heyetinin kadrosu 68 müfettiş 
ve 12 Müfettiş muavininden terekküp etmektedir.: 

1952 senesinde Maliye müfettişleri, Muhasebei umumiye, Resimler ve Veraset ve İntikal Vergisi 
kanun tasarılarının hazırlanmasına kesin ölçüde iştirak etmişlerdir. Vergi mükelleflerinin hesap
ları incelenmiş gerek Maliye Vekâleti teşkilâtına dâhil ve gerek sair Vekâletlere bağlı muhtelif da
ire ve müesseselerin muamelâtı teftiş olunmuştur. 

Hesap Uzmanları Kurulu : 

Modern vergi sisteminin bir zaruret Lalene getirdiği hesap tetkiklerini ifa etmek ve Vekâletçe ve
rilecek sair vazifeleri yapmak üzere ihdas edilmiş bulunan hesap uzmanlarının mesaileri Hesap 
Uzmanları Kurulu Başkanlığınca tanzim olunmaktadır. 

1952 senesi zarfında Gelir Vergisi beyannamelerinin tetkiki müspet neticeler vermiştir. 

2. Diğer v ekâletlerde mevcut mümasil teşkilât : + 
Maliye Tetkik Kurulu : - . . . . - „ 

Maliye Tetkik Kurulu, Vekâletin çeşitli hizmetlerine taallûk eden kanun tasarılarını tetkik et
mek, vergi kanunlarının tatbikatını yakından takip ederek ıslahına muhtaç cihetler hakkında 
Vekâlet makamına tekliflerde bulunmak, yapancı memleketlerdeki malî neşriyatı ve kanuni mevzu
atı tetkik ederek neticelerini Vekâlet makamına bildirmek, Vekâletin verecği sair isleri yapmak 
vazifeleriyle mükelleftir. 

1952 senesi zarfında Maliye Teşkilâtı, Muhasebei Umumiye, Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanu
nu tasarılarının hazırlanmasına iştirak edilmiş, yabancı memleketlerin malî sistemleri hakkında 
etüdler yapılmış, çeşitli mevzulara dair rapor ve mütalâalar hazırlanmış, neşriyat yapılmıştır. 

özlük İşleri Müdürlüğü : 

Diğer Vekâletlerde olduğu gibi, Maliye Vekâletinde de memurların tâyin, terfi ve sair zat işle
rini yapmak, kadroları tevzi etmek, sicil tutmak, inzibat komisyonlarının işlerini görmek vazifele
ri özlük İşler Müdürlüğüne mevdudur. 

Halen bu.vazifeler 32 memur tarafından ifa edilmektedir. 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü : "' 

Levazım ve Kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü, merkezde mubayaa işlerini yapmak, kıymetli ev-
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rak ve harç pulları ile Maliye dairelerinde kullanılacak defterleri bastırmak, ayniyat hesabmi 
vermek bütün vekâletlerin motorlu nakil vasıtala rını satın almak veya satmak gibi vazifeleri ifa 
etmektedir. 

3. Maliye Vekâletine bağh teşkilât : 

Vilâyetler teşkilâtı : 

Vilâyetlerde defterdarların idaresi altında: 

a) Gelir müdürü; 

b) Saymanlık müdürü; 

Ve muameleleri ehemmiyetli olan mahallerde Muhakemat ve Millî Emlâk müdürleri bulunur. 
î l merkezlerinde iş hacmma göre bir veya mütaaddit vergi dairesi kurulmaktadır. 

Kazalar 'teşkilâtı : 

Kazalarda mal müdürünün idaresi altında vergi dairesi ve gereken yerlerde Millî Emlâk memur
lukları bulunur. Malmüdürleri aynı zamanda saymanlık servisini idare ederler. 

Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü : 

Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğü 20 »milyon lira mütedavil sermayeli bir idaredir. Devlet 
daire ve müesseselerinin kâğıt, kırtasiye, büro makineleri ihtiyaçlarını toptan olarak kâr gözetme
den satmak, bu iş için gerekli tesisleri kurmak, bu çieşit malzemeyi tipleştirmek vazifeleriyle mü
kelleftir. 

Muhtelif şehirlerde yedi deposu ve bir transit deposu vardır. Üç depo da inşa halindedir. 

# * # 

Raporumun, Maliye Vekâleti teşkilât vte çalışmalarına taallûk eden 'bu kısmına son vermeden 
evvel bugün Devlet bütçesiyle alâtöalı bilhassa ihtisas istiyen hizmetlerin bir buhran içinde olduğu
nu Yüksek Komisyonun dikkatine arzetmeliyim. 

Umumi refahın artmakta olduğu devrelerde Devlet sektöründe vazife almış olanların madde
ten vıe anânen tatminleri, üzerinde dikkatle durulacak 'bir mevzu halini alır. Muhtelif bütçelerin 
tetkikında 'bugün 'böyle 'bir proplemin gittikçe daha kuvvetlenerek vücut bulmakta olduğunu 
görmemek mümkün olmuyor, tş ve teşebbüs sahalarında çalışan eltemanlarla Devlet hizmetinde 
çalişanlar arasında muadeleti temin etmekteki zorluk meydanda olmakla beraber bu mevzuda 
Devlete birtakım vazifelerin terettüp ettiği muhakkaktır. Barem kanunlarının bir an evvel de
ğiştirilmesi, hizmetlerin muasır icaplara göre yeniden tensik ve tertibi gibi çok mühim bir sebebe 
bağlamak ne kadar isabetli ise böyle bir değişikliğin rasyonel bir şekilde tesbit edilecek hizmetler 
için, gününden memnun yarınından emin bir personel teminine medar olacağını düşünmek de o de
recede doğrudur. 

Kaldı ki; bugün iş sahaları gittikçe genişlemektedir. Bu sahalarda tecrübe, ihtisas ve ehliyeti tem
sil eden elemanlara şiddetle ihtiyaç hissedilmektedir 

Bu vaziyet, Devlet sektörünün muhtelif şubelerini tecrübe görmüş, mütahassıs ve kıymetli ele
manlarından gittikçe mahrum kalmak gibi bir neticeye sebebiyet verebilir. 

Bayındırlık Bütçesinin tetkiki sırasında yüksek komisyonca bu cihetin sarahatle müşahede edil
miş olduğu malûmdur. V 
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Bayındırlık Vekâletinin teknik elemanlarını tatmin etmek hususunda karşılaştığı müşkülât, hemen 

aynen birçok devlet sektörlerinde tahaddüs etmiş bulunmaktadır 

Nitekim Maliye Vekâletinde de bu, müşahede ediliyor. Meselâ bu Vekâlette Hesap uzmanları 
kadrolarının takviyesi bahis mevzuudur. Bu maksadın iki yoldan tahakkukuna çalışılacaktır. 

1. Kadroya yeni elemanlar kazanmak, « ' « < . , , ' " " ' 

2. Mevcut elemanlardan daha fazla randıman almak. 

Birinci halde hesap uzmanı olacaklar sıkı bir imıtihama tâbi t/utulmakta ve üç yıllık bir staj dev
resi geçirdikten sonra tekrar imtihan edilmekte bu suretle hesap uzmanlığı unvanını almaktadırlar. 
İmtihanlarda ehliyet arandığı cihetle seçilenler bizzat mahkJut kaılmakta, binnıetice arananı evsafta 
fazla eleman bulunamamaktadır. « ı • • 

Bu vaziyet karşısında mevcut elemanlardan fazla randıman almak zarureti hâsıl olmuştur. Fakat 
bu defa da aynı htemUetkı/ serbest iş sahalarındaki piyasası o derece yüksektir-ki, hesap uzmanlarını 
bugün almakta oldukları ücretlerle çalıştırmak zor oluyor. Bâzıları Devletten maaş ve yevmiye ola
rak aldıkları meblâğlarla vazifelerinin icap ettirdiği hayatı idame ettirmek imkânına malik olama
dıkları için vazifelerinden ayrılıyorlar. •« > • t • > > 

Yurdun her tarafında vazife görmek mevkiinde bulunduklarından hesap uzmanlarının ikiye ay
rılan masraflarını karşılıyacak imkânlar kendilerine bahsedilmediği takdirde istif alarm arkası alın-
mıyaicalk ve Hesap UzmaMam; Kurulu yetiştirdiği elemanlların ayrılmasına mâni olamıyacaktır. Böy
lece maliyemizin mühim bir hizmetinin aksamak tehlikesi önünde bulunduğu görülüyor. 

Meseleyi yüksek komisyonun bir kere daha dikkatine arzederken buna âcil bir çare bulunmasının 
zaruri olduğu kanaatinde bulunduğumu da ifade ederim. 

Diğer taraftan bu zaruret aynı zamanda Barem Kanununun bugünkü ihtiyaçlarına göre de
ğiştirilerek bir an evvel Hükümetçe Meclise sevkedUmesini de icabettirmektedir. 

Teadülün tam mânasiyle temin olunacağı bir zemanda işlerin daha rasyonel görülebileceği mu
hakkaktır. Bu zamanın bir an evvel gelmesi temennisinin yüksek komisyonca da benimsenmesi çok 
faydalı olacaktır. 

Kısım : III 

Maliye Bakanlığının 1953 âdi Bütçesi 142 790 494 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yekûn, 1952 yılı Bütçesine nazaran 19 749 675 lira bir fazlalık ifade ediyor. 

Bütçenin yatırım kısmı ise 233 .472 985 lira masrafı ihtiva etmektedir. 

Bu yekûn, 1952 de verilmiş olan tahsisata nazaran 68 444 054 lira fazladır. 

Böylece âdi masraflarla yatırım tahsislerinde geçen yıldan, bu yıla 88 193 729 liralık bir ar
tış mevcuttur. 

ilk olarak söylemiydim ki, yukardaki rakamlar sadece Maliye Vekâletine mevdu hizmetlerin kar
şılığı değildir. 

Maliye Vekâletine mevdu hizmetlerin karşılığı «sas itibariyle.bütçenin ilk beş kısmında toplan
mış bulunuyor. Altıncı kısım ve yatırımlar bütçesi içinde Maliyeye taaalûk eden masraflar pek 
cüzidir. Bu hususta bir fikir vermek için aşağıdaki, rakamlar,-. Maliye Vekâleti 1953 Bütçesinin 
nasıl terkip edilmiş olduğunu göstermektedir : 
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Maliye Vekâletine mevdu hizmetleri ihtiva eden bir ilâ beşinci kısımlar toplamı 64 544 537 
Yardımlarda Maliyeye taaalûk eden meblâğlar — 
Yatırımlarda Maliyeye tallûk eden meblâğlar 18 979 271 

Toplam 83 523 808 
Muhtelif Devlet sektörlerine bu bütçenin âdi ve yatırım kısımlarından verilen tah
sislerin yekunu 292 739 671 

Genel toplam 376 263 479 

Yeni fasılların tetkikma geçmeden evvel muhtelif katma bütçeli idarelerin masraf yekûnlarına 
girmiş bulunan meblâğların bu bütçenin masraf yekûnlarında yardım ve yatırım olarak tekrarlan
makta olduğunu da hatırlatmayı lüzumlu bulmaktayım. 

Bu itibarla Devlet Bütçesiyle beraber Katma Bütçeli idarelerin bütçe yekûnları üzerinde bu 
tedahül ve tekerrürleri bertaraf etmeden her hangi bir tahlil yapmamak iktiza eder. 

• • • 

Maliye Vekâletinin 1953 Bütçesine yapılan ilâve ve tenzillerin fasıllar itibariyle görünüşü şöy
ledir : 

A/ l 

İlâve edilen Tenzil edilen 
Fasıl Lira Lira 

201 
202 
203 
206 • 
207 
209 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
309 
310 
401 
403 
405 
407 
408 
414 

440 350 
188 415 
309 000 
15 800 

— 
34 568 
19 106 

— 
100 000 
30 000 

— 
— 

162 762 
2 000 
25 000 
96 500 
8 000 

— 
1 450 000 

25 000 
— 

-
— 
— 
.— 

5 000 
— 
— 

10 377 
— 
— 

7 000 
3 733 

— 
— 
— 
— 
— 
540 
— 

. - - i — 

100 000 
417 35 000 — 
418 2 225 000 -~ 
419 138 000 — 
*22 2 092 111 — 
423 — 300 000 



İlâve edilen Tenzil edilen 
Fasıl Lira Lira 

425 
426 
450 
451 
452 
476 
477 
478 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
609 
610 
611 . 
616 , 
628 
629 
632 
637 
639 • 

100 000 
— 
— 
— 

16 915 
— 
— 
— 

381 599 
— 
— 

180 000 
3 367 568 
1 268 878 
616 011 
871 892 

4 800 000 
. 1 800.000 

— 
— 

5 000 
— 
— 

5 000 

__ 
150 000 
65 000 
5 000 

— 
50 000 
17 560 
50 000 

— 
66 000 
144 589 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

50 000 
10 000 

— 
1 

25 000 
— 

A/*? 

701 
711 
735 
736 
741 
742 
743 
744 
745 
747 
751 
752 
753 
772 
775 
776 
777 
791 
792 

1 500 000 
— 

990 750 
59 665 

2 179 000 
953 000 

— 
96 000 

— 
636 953 
530 000 

— 
12 500 

1 672 272 
133 071 

2 742 200 
3 800 000 
20 378 108 
25 492 220 

Bayındırlık 
741/30 9 351 000 

5 000 

— 336 500 
»00 — 
— 1 1 4 8 0 

1 693 705 



— 198 — 
Fasıl ve maddelerde geçen yıldan bu yıla yapıılmış olan ilâve ve tenziller Maliye Vekâleti bütçe 

gerekçesinde taf silen izah edilmiş bulunmaktadır. Bu tahsislerin yeterliği hakkındaki tetkiklerimi 
ise aşağıda arz ve izah etmekteyim : 

Âdi Bütçe : I 

B. M. 

201 11 (Bilindiği gibi 1952 Malî yılı içinde bu maddeye giren hizmetler 5943 ve 5960 sayı
lı kanunlarla genişletilmişti. 5943 sayılı Kanunla L cetvelinden serbest bırakılan iki 
aded kadronun tutarı olan 12 300 lira ve 5960 sayılı Kanunla Bütçe ve Malî Kontrol, 
Gelirler ve Hazine Umum Müdürlüklerinde ihdas edilen 40 kadronun tutarı olan 
244 800 lira 1952 yılı tahsisatına ilâve olunmuştu. 
1953 Bütçesinde bu ilâveler nazarı itibara alınmış, aynı zamanda Muhasebat Umum 
Müdürlüğünde işlerin makina ile tedvirine gidilmiş olması dolayısiyle 62 100 lira tuta
rında bir kadro yekûnu tasarruf edilerek (L) cetveline ithal olunmuştur. Bu yıl (L) 
cetvelinden Muhasebat Umum Müdürlüğü için bir aded 60 liralık, kambiyo servisleri için 
Hazine Umum Müdürlüğü bir aded 35 liralık ve hesap uzmanları kadrosundan da ter
filerin temini için dört aded 90 liralık hesap uzmanı kadroları serbest bırakılmıştır. 
Bunların karşılığı olan 37 800 lira maddeye ilâve olunmuştur. 

201 12 Bu maddeye, 1952 yılında 5959 sayılı. Kanunla Muhasebat ve Gelirler Ggnel Müdür
lüğü kadrolarına eklenmiş olan dört kadronun tutarı 8 400 lira ile Askerî Muhasip
likler Teşkilâtında yapılan değişiklikler dolayısiyle 9 300 lira ilâve edilmiştir. 
Ayrıca tapulama faaliyetleri ve vergi ihtilâfları dolayısiyle dâvaların çoğalmış olması 
10 aded avukat ve dâva kalemi şefi kadrosu ile Ankara Defterdarlığının sicil işlerini 
tanzim etmek için dört kadro (L) cetvelinden serbest bırakılmıştır. Bunların tutarı 
63 600 liradır. Aynı maddeye yapılan bu zamlardan başka üst dereceler için de 
81 620 Lira ilâve olunmuştur. 
Bu maddeden bir aded Muhakemat Müdürlüğü kadrosu (L) cetveline alınmıştır. 

202 11 Bu maddeye yapılmış olan zammın 44 400 lirası Muhasebat Genel Müdürlüğü işleri
nin makineleşmesi dolayısiyle istihdamına lüzum görülen makinist ve mekanograf 
kadrolarının karşılığını teşkil etmektedir. Ancak, muhasebe makinelerinin bakım ve 
tamiri, muhasebenin mekanizasyonunu taahhüt etmiş olan firmaya ait olduğundan 
bu maksatla (D) cetveline konulmuş olan 300 liralık makinist kadrosuna ihtiyaç olmı-
yacağı tesbit olunmuştur. Buna mukabil makinelerin çeşitli muhasebe muamelelerine 
göre ayarlanmasını temin edecek bir seksiyon şefi kadrosuna şiddetle ihtiyaç bulun
duğu ve mekanograf kadrolarına ait ücretlerin, makine kullanan müesseselerdeki 
personelin aldıkları ücretlere nazaran çok dun olduğu görülmüş olduğundan tatbika
tın aksamaması maksadiyle bu kadroların aşağıda' gösterilen şekilde değiştirilmesi za
ruridir. 
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B. M. 

Görevin çeşidi Aded Ücret 

Seksiyon şefi 1 625 
Mekanograf 3 300 

» 4 250 
» 4 225 
» 2 200 

• Bu değişiklik eskiye nazaran senelik 1 500 lira bir fazlalık göstermekte ise de, maki-
• ne tatbikatı dolayısiyle daha ilk yılda kadro yönünden 66 bin küsur lira tasarruf yap
mış bulunan bir daire için bunu çok görmemek iiktiza eder mütalâasındayım. 

202 12 Bu maddeye ilâve edilmiş olan miktardan 56 760 liralık kısmı Hazine avukatları 
teşkilâtının takviyesine tahsis olunacaktır. Bu miktar, üç senelik bir programın 1953 
yılında tahakkuk ettirilecek kısmını ihtiva etmektedir. 

203 11 Bu maddede görülen artış, muhtelif vergilerin müsmiriyetini temin maksadiyle ku
rulmakta olan gizli istihbarat arşivinde çalıştırılacak memurlara verilecek meblâğdır. 

203 12 Bu maddeye zam edilen 132 000 lira ile toprak tevzi ve tapulama işleri ile ilgili ola
rak Hazinenin menfaatlerini takip etmek için istihdam olunacak 100 memurun üc
reti karşılığını ihtiva etmektedir. 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince maliye teşkilâtınca çalıştırılmakta olan 
veznedar ve kıymet muhafızlarına, maaşları tutarının % 15 i nispetinde verilmesi ica-
beden kasa tazminatının yapılan hesaplara ve 1952 yılı fiilî tediyelerine nazaran 
20 000 lira kadar noksan teklif edildiği tesbit edilmiştir. Bu sebeple 218 nci bölüme 
20 000 liranın eklenmesini teklif ederim. 

601/639 Muhtelif yardımlara taallûk eden bu fasıllarda her hangi bir mütalâaya lüzum görmü
yorum. Bu yardımlar hakkında bizzat yüksek komisyonun takdiri doğru olacaktır. 
Raportörünüz bu münasebetle Çanakkale'de inşası mukarrer âbideye bütün illerimizde 
teberruların devam etmekte olduğunu ve âbidenin inşasına bu yıl başlanacağını hatırlat
mayı vazife bilir. Hamasi tarihimizin şahikalarından birini teşkil eden Çanakkale'de di
kilecek bu âbide için Devlet bütçesinden de bir miktar yardım yapılmasının umumi bir 
memnuniyetle karşılanacağında şüphe yoktur. Miktarının tesbitini yüksek komisyona 
bırakıyorum. 

Yatırımlar : 

Bu kısımdaki fasıllarda 1952 yılından bu yıla yapılmış olan ilâve ve tenzilât mucip sebeple
riyle gerekçede gösterilmiş bulunmaktadır. Muhtelif katma bütçeli idarelerin yapacakları yatırım-
lariyle yüksek komisyonca ilâve edilen tahsislerin bu kısımda ait olduğu fasıllara ilâvesi icabede-
ceği izahtan varestedir. 

Maliye Bakanlığınca yaptırılacak binalarla Hazineye ait binaların esaslı tamirlerini ihtiva eden 
Bayındırlık Bütçesinin 741/30 ncu faslında görülen meblâğın sarf mevzuları gerekçede görüldüğü 
gibi şöyledir : 



-m-
Keşif bedelleri
ne göre tutar-

• lan 

6 aded küçük tip, 3 aded orta tip ve 3 aded de büyük tip olmak üzere 15 eded 
Hükümet konağı (Büyük tiplerin beheri 275 bin, orta tiplerin beheri 220 bin, 
küçük tiplerin beheri 190 bin liradan) 4 295 000 
Ankara'da bir aded vergi dairesi ve bir aded arşiv dairesi binası (Beheri 400 bin 
liradan) 800 000 
Gazianteb, Çorum ve Denizli Hükümet konaklarının ikmali inşaatı için 3 500 000 
Elçilikler ve konsolosluklar binaları için 500 000 
Çeşitli esaslı onarımlar için 321 503 89 

Toplam 9 416 503 89 
Muhtemel ihale tenzilâtı 101 503 89 

v. 
9 315 000 00 

Maliye Vekâleti 1953 Bütçesi münasebetiyle, malî politika ve bununla ilgili meselelere, teşkilât 
ile çalışmalarına ve bütçeye ait görüşlerim yukarda üç kısımda arzolunmuştur. 

Takdir Yüksek Komisyonundur. 

Çanakkale Mebusu 
Kenan Akmantar 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

201 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

6 157 170 
21 740 880 

55 000 

300 000 

6 466 200 
21 897 200 

30 000 

300 000 

6 466 200 
21 897 200 

30 000 

300 00Q 

Fasü yekûnu 28 253 050 28 693 400 28 693 400 

202 Hizmetliler ücreti 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
13 Millî Piyango İdaresi denetçisi 

ve âzası ücreti 

984 240 
1 472 820 

1 071 000 
1 574 220 

1 072 500 
1 574 220 

7 800 8 055 8 055 

Fasü yekûnu 2 464 860 2 653 275 2 654 775 

203 
11 

12 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasü yekûnu 

1 800 

3 000 

4 800 

133 800 

180 000 

313 800 

133 800 

180 000 

313 800 



— 202 Maliye Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğımı yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları Ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

130 000 

2 000 000 

14 200 

250 000 

7 000 

35 000 
55 000 

135 000 

2 000 000 

20 000 

250 000 

7 000 

35 000 
60 000 

135 000 

2 000 000 

20 000 

250 000 

7 000 

35 000 
60 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 10 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 689 056 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 225 000 

5 000 

1 723 624 
2 100 

225 000 

Fasıl yekûnu 2 491 200 2 507 000 2 507 000 

5 000 

1 723 624 
2 100 

245 000 

ikinci kısım yekûnu 35 140 066 36 123 199 36 144 699 



Maliye Vekâleti _ 203 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

35 000 
3 00€r 

32 050 
30 000 
30 000 
27 294 

35 000 
13 000 
32 050 
30 000 
30 000 
36 400 

Fasıl yekûnu 157 344 176 450 

302 Vilâyetler büro masrafları 

Fasıl yekûnu 965 000 

305 
306 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 

102 000 
29 800 

995 000 

95 000 
26 067 

35 000 
13 000 
32 050 
30 000 
30 000 
36 400 

176 450 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

303 
304 

11 

12 

21 
22 

Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Faul yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

250 000 
40 000 

334 475 
80 000 
60 000 

195 902 

960 377 

2 450 000 

280 000 

600 000 
35 000 
50 000 

250 000 
40 000 

300 000 
100 000 
60 000 

200 000 

950 000 

2 550 000 

280 000 

600 000 
50 000 
65 000 

250 000 
40 000 

300 000 
100 000 
60 000 

200 000 

950 000 

2 550 000 

280 000 

600 000 
50 000 
65 000 

995 000 

95 000 
26 067 



204 — Maliye Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

Yolluklar 
10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
31 Müfettişler yolluğu 
32 Hesap uzmanları yolluğu 
41 Ecnebi memleketler yolluğu 
42 Teftiş ve tetkik için ecnebi 

memleketlere gönderilecek Ma
liye müfettişlerinin yolluğu 

43 Tetkik için ecnebi memleket-
lere gönderilecek hesap uzman
ları yolluğu 

81 Merkez kontrolörleri devir ve 
teftiş yolluğu 

82 Defterdarlar, malmüdürleri, 
varidat müdürleri, millî emlâk 
müdürleri, kontrol memurları 
devir ve teftiş yollukları 

83 Vergi kanunlarının uygulan
ması için köylere gönderilecek
lerin devir ve teftiş yolluğu 

84 5797 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak teftişlere ait yolluk
lar 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masraflan 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 

1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

180 000 
200 000 
200 000 
500 000 
40 000 

180 000 
270 000 
200 000 
525 000 
100 000 

180 000 
270 000 
200 000 
525 000 
100 000 

140 000 150 000 150 000 

152 000 152 000 152 000 
52 060 49 822 49 822 

159 455 159 455 159 455 

70 000 70 000 70 000 

10 000 10 000 10 000 
1 703 515 1 866 277 1 866 277 

80 000 80 000 80 000 
150 000 150 000 150 000 
230 000 230 000 230 000 

2 000 2 000 2 000 
2 000 2 000 2 000 
1 000 3 000 3 000 
300 300 300 



Maliye Vekâleti — 205 — 

F. M. Tahsisatın nevi 

31 Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

310 Elçilikler Maliye müşavirlik
leri ve mümessillikleri mas
raf lan 

10 Kırtasiye 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
70 Posta, telgraf ve başka haber

leşme ücret ve masrafları 
80 Kira bedeli 
91 Sürekli görev yolluğu 
92 Geçici görev yolluğu 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

401 Basımevi masrafları 
10 ilk madde bedeli 
21 işçi ücretleri ve işletme mas

rafları 
22 işçi Sigortaları Kurumuna 

ödenecek primler 

Fasıl yekûnu 

403 Temsil masrafları 
405 Atlı tahsildarlara verilecek 

hayvan satınalma ve yem be
delleri 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 1 500 1 500 

500 500 500 

7 300 9 300 9 300 

500 
1 000 
500 
750 

2 500 
6 800 

0 
1 750 

13 800 

6 619 136 

1 000 
2 000 
1 000 
1 500 

5 000 • 
6 800 
18 000 
3 500 

38 800 

6 936 894 

1 000 
2 000 
1 000 
1 500 

5 000 
6 800 
18 000 
3 500 

38 800 

6 936 894 

100 000 160 000 160 000 

185 000 220 000 220 000 

16 500 18 000 18 000 

301 500 398 000 398 000 

2 000 10 000 10 000 

254 360 253 820 253 820 



2 0 6 - Maliye Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

10 Beyiye aidatı 
20 Nispeti kanımla belirtilmiş ke

senek ve ikramiyeler 
30 Geri verilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 
50 Devlete ait gerçekleşmiş ve 

gerçekleşecek Bina ve Arazi 
vergileri 

Fasıl yekûnu 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 Vergi komisyonlarının maaşlı 

olmıyan âzalarının huzur üc
retleriyle vukuf ehli ücretleri 

20 Tahsil komisyonlariyle artır
ma, eksiltme ve ihale komis
yonlarında bulunacak belediye 
âzalarının huzur ücretleri 

30 Maliye müşavere komisyonu 
huzur ücretleri 

Fasıl yekûnu 

0 Taşıma masrafları 
417 Vergi tahsjj. masraflan 

10 Kıymetli kâğıtlar ilk madde ve 
baskı masrafları 

20 Menkul ve gayrimenkul malla
rın haciz, ilân, satış ve taşıma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

418 Hazine muameleleri masrafları 
10 Faiz, acyo ve para farkları 
20 Para taşıma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1952 1953 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 200 000 2 500 000 2 500 000 

1 300 000 1 300 000 1 300 000 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 

600 000 750 000 750 000 

368 000 368 000 368 000 

6 468 000 7 918 000 7 918 000 

130 000 150 000 150 000 

15 000 20 000 20 000 

22 000 22 000 22 000 

167 000 192 000 192 000 

100 000 0 0 

185 250 215 250 215 250 

5 000 10 000 10 000 

190 250 225 250 225 250 

3 625 000 5 850 000 5 850 000 
150 000 150 000 150 000 

3 775 000 6 000 000 6 000 000 



MaüyB Vekttati — 207 — 

M. Tahsisatın nev'i 

Millî mülkler muameleleri mas
rafları 

10 Belirtme işleri 
20 Menkul ve gayrimenkul mal

lar umumi masrafları 
30 Memur konutları umumi mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 
Ford sözleşmesi gereğince öde
necek primler 
3242 ve 5254 sayılı kanunlar ge
reğince tohumluk işleri için 
T. C. Ziraat Bankasına yapı
lacak ödemeler 
5420 ve 5826 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak ödemeler 
karşılığı 
Yangın söndürme araç, gereç 
ve masrafları 
Kaza teşkili masrafları 
Malî istihbarat arşivlerinin ku-
rulmasiyle ilgili her çeşit mas
raflar 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
Malî tetkik masrafları 

10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 
30 Malî vesika ve eserlerin toplan

ması ve tasnifi için gerekli her 
çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 40 000 40 000 

200 000 ] 
[ 500 000 500 000 

182 000 J 
402 000 540 000 540 000 

130 000 130 000 130 000 

1 1 1 

955 562 3 047 673 3 047 673 

1 000 000 700 000 700 000 

100 000 100 000 100 000 

400 000 500 000 1 500 000 

650000 500 000 500 000 

65 000 0 0 
12 500 12 500 12 500 
65 000 30 000 30 000 

0 30 000 30 000 

77 500 72 500 72 500 



•— 208 Maliye Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 

456 
460 
476 

0 

0 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları 
Düştinülemiyen masraflar 
İhtiyat tahsisatı 
Kurs masrafları 

10 Maliye kursu umumi masraf
ları 

20 Gelir Vergisi kursları umumi 
masrafları 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 

0 Millî Savunma Vekâleti 
0 Dışişleri Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

5830 ve 5927 sayılı kanunların 
tatbiki masrafları 

9 885 
100 000 
240 000 

115 000 

150 000 

26 800 
100 000 
240 000 

115 000 

100 000 

26 800 
100 000 
240 000 

115 000 

100 000 

Fasıl yekûnu 265 000 

13 500 
4 060 

17 560 

50 000 

215 000 

0 

215 000 

Dördüncü kısım yekûnu 15 720 618 21 169 044 22 169 044 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 200 000 200 000 200 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları borçları 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 310 000 310 000 310 000 

100 000 
10 000 

110 000 

100 000 
10 000 

110 000 

100 000 
10 000 

110 000 



Maliye Vekâleti . 2Û9 
1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Altıncı hısım - Yardımlar 

432 139 

136 208 

901 677 

813 738 

70 208 

757 088 

713 738 

54 208 

757 088 

Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğüne yardım 
Hudut ve Sahiller Sağlık 
Umum Müdürlüğüne yardım 
Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne ' 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescitler hademe ücretleri far
kı için . 100 000 180 000 180 000 
Dernekler ve köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirilecek 
hayrata yardım için 0 100 000 200 000 

Fasıl yekûnu 100 000 280 000 380 000 

Ankara Üniversitesine yardım 7 047 374 10 414 942 10 370 578 
İstanbul Üniversitesine yard-
dım 10 373 378 11 642 256 11 926 757 
İstanbul Teknik Üniversitesi
ne yardım 3 355 042 3 971 053 4 582 838 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne yapıla
cak ödemeler 5 092 779 5 964 671 6 264 671 
5889 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 23 200 000 28 000 000 28 000 000 
5889 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 8 700 000 10 500 000 10 500 000 
Özel idare ve belediye hastane
leri umumi masraflarına yar
dım 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 15 000 15 000 15 000 
Darülacezeye yardım 25 000 25 000 25 000 



210 — Maliye Vekâleti 
1952 1953 yıJı için 
Y ı l ı Hükümetle KoniHvonca 

tahsisatı islenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın ııev'i Lira Lira Lira 

615 Kızılay feurumuna yardım 550 030 550 000 550 000 
616 Çocuk Esirgeme Kurumuna 

yardım 150 000 100 00ü 100 000 
617 Darüşçafakaya yardım 165 030 135 000 165 000 
618 Yurtlar için Türk Eğitim Der

neğine yardım 60 C00 60 000 100 000 
619 Musevi Hastanesine yardım 20 00 20 C00 30 000 
620 Balıklı Rum Hastanesine yar

dım 50 C€0 50 000 60 000 
621 Ermeni Hastanesine yardım 20 000 20 000 30 000 
622 Manisa'da Moris Sinasi Hasta

nesine yardım "* 00 000 20 000 20 000 
623 İstanbul Esnaf Hastanesine 

yardım 30 000 30 000 40 000 
624 Türkiye Sağır, Dilsiz ve Körler 

derneklerine yardım 5 000 5 000 5 000 
625 Şehitlikler îmar Derneğine 

yardım 7 000 7 000 7 000 
626 Türk Tarih Kurumuna yardım 

10 Kurum için 50 000 50 000 50 000 
20 Kazı ve yayın işleri için 4.0 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 90 C00 00 000 90 000 

628 Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 

629 Türk Coğrafya Kurumuna yar. 
dım 

630 Banı milletlerarası derneklere 
yardım 

631 Milletlerarası Kızılhaç Kuru
muna 

0 Menkul kıymetler ve Kambiyo 
borsalarına yardım 

633 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 

15 000 

0 

15 €00 

30 C0Ö 

1 

50 000 

5 000 

5 000 

15 003 

30 000 

0 

50 000 

5 000 

5 000 

15 000 

30 000 

0 

50 000 



Maliye Vekâleti _ 211 — 
1952 1953 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen' kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nov'i Lira Lira Lira 

634 2834 sayılı Kanıma göre ku
rulmuş kurumların yönetim 
masraflarına yardım 1 1 1 

635 İzmir Fuarına yardım 50 C39 50 000 50 000 
636 Millî kütüphaneye Tardım 

Derneğine yardım 15 020 15 000 15 000 
0 Süleyman Çelebi Tarkesinin 

ikmali inşaatı için Bursa Eski 
Eserleri Dedenler Kurumuna 
yardım (19*9 yılında Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Cemiye
tine) 25 030 0 0 

0 Ankara Belediyesine yardım 503 000 500 000 0 
639 Yeşilova Şehitliğinin ikmali 

inşaatı vo tariki kin Ikuvayı 
Milliye Mücahit vo Çizileri 
Umumi r/Eorkes'nc yard,:m 0 5 0C0 5 000 

640 Şehit:!'k ve Âk:* dol erin İmar 
Derneğine Çanakkale âkidesi 
inşası "için 0 0 100 000 

641 Ağaç Koruma Derneğine 0 0 5 000 
642 Ankara Gökmen ve listecilere 

Türeye Yardım Birliğine 0 0 5 000 
Altıncı kısmı vokfmu 05 245 599 78 245 957 79 071 879 

KISIMLAR YEKCNU 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 
tkinei kısım yekûnu 35 kî9 066 36 '23 199 36 144 699 
tîçimcü kiHim yekfnuı 6 619 136 6 936 894 6 936 894 
Dördüncü kısmı yekunu 15 7^0 618 21 169 044 22 169 044 
Beşinci kısım yokunu 310 000 310 000 310 000 
Altıncı kısım yekûnu 65 245 599 78 245 957 79 071 879 

UMUMİ YEIIÛ1T 123 9^0 C19 142 790 494' 144 637 916 



Maliye Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Makina, alet ve gereçler 
mı 
Damga ve Basımevi için 
Darphane için 

Fasıl y 

onarı-

ekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 000 

10 000 
20 000 

30 000 

1953 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 500 000 

5 000 
20 000 

25 000 

ı için 
Komisyonca 
(kabul edilen 

Lira 

3 500 000 

5 000 
20 000 

25 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Millî emlâk tefevvüz ve satın-! 

alma masrafları 
3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
Yatırımlar için İstanbul Tek
nik Üniversitesine 
Yatırımlar için İstanbul Üni
versitesine 
Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 
Yatırımlar için Hudut ve Sa
hiller Sağlık Umum Müdürlü
ğüne 
Yatırımlar için Devlet Hava
yolları Umum Müdürlüğüne 
Fatih külliyesi onarımı için 
Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
Yunanistan'da kalmış olan Ga
zi Evranos vakfının istibdalen 
tesisi için Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne 0 636 953 0 
Vekâkt servisleri için alınacak 
muhtelif makina ve arşiv mal
zemesi ile ilgili her çeşit mas
raflar 200 000 730 000 730 000 

509 250 

2 563 368 

936 000 

4 895 000 

1 082 001 

43 000 

2 754 035 

5C0 000 

1 500 000 

2 623 033 

3 115 000 

5 848 000 

745 öft 

139 000 

2 742 555 

500 000 

1 500 000 

2 623 033 

4 389 001 

5 873 000 

1 513 231 

155 000 

2 842 555 

500 000 



Maliye Vekaleti — 213 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar 

11 Başvekâlet 
12 Şûrayi Devlet Reisliği 
13 Basm - Yayın ve Turizm 

Umum Müdürlüğü 
14 Devlet Meteoroloji îşleri 

Umum Müdürlüğü 
" 15 Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü 
16 Toprak ve iskân îşleri Umum 

Müdürlüğü 
17 Adalet Vekâleti 
18 Millî Savunma Vekâleti 
19 İçişleri Vekâleti 
20 Emniyet Umum Müdürlüğü 
21 Jandarma Umum Kumandan

lığı 
22 Maliye Vekâleti 
23 Bayındırlık Vekâleti 
24 Sağlık ve Sosyal Yardım Ve

kâleti ' 
25 Gümrük ve Tekel Vekâleti 
0 Millî Eğitim Vekâleti 

26 Tarım Vekâleti 
27 Çalışma Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

753 Damga Matbaası için satın 
alınacak makina 

771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 

772 3202 sayılı Kanunun 5 nci mad. 
desinin (G) fıkrası gereğince 
sermaye olarak Ziraat Banka
sına 

773 $202 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince ihtiyat sermaye 
olarak Ziraat Bankasına 

775 Sermayesine mahsuben Devlet 
Kâğıt ve Basım Umum Mü
dürlüğüne 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

0 
0 
0 
0 
0 

90 000 
70 000 

0 
0 

501 500 
205 000 

0 
0 

545 950 
0 

25 000 
277 755 

0 
1 715 205 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

21 500 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

21 500 

63 500 
15 000 
18 500 
24 000 
535 000 
180 000 
86 000 
17 500 
800 000 
235 000 

1 100 000 
39 500 
400 000 
413 000 
223 300 

0 
372 750 
24 000 

4 547 050 

0 12 500 12 500 

1500000 1 500 000 1500 000 

8 711 071 10 383 343 10 563 976 

1000 000 1000000 1000000 

1 000 000 1 133 071 1 133 071 



214 — Maliye Vekâleti 

F. M. 

776 

777 

791 

792 

Tahsisatın nev'i 

5016 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Milletlerarası 
Para Fonu Müessesesi İmar ve 
Kalkınma Bankasına 
5591 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desi gereğince sermayelerine 
mahsuben Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna 
(1 800 000) lirası Türk Hava 
Kurumundan satınalınan uçak 
ve motor fabrikası taksidi kar
şılığıdır.) 
5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 2 742 200 2 742 200 

0 3 800 000 3 800 000 

72 507 221 92 885 329 92 585 323 

63 082 780 88 575 000 88 875 000 

Yatırımlar yekûnu 165 028 931 224 157 985 230 409 946 

0 înşaat ve esaslı onarmalar için 
Bayındırlık Bütçesine aktarı
lacak olan 9 315 000 

Toplam 165 028 931 233 472 985 0 
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20 - Devlet Borçları 



Rapor 
3 . II . 1953 

Yüksek Riyasete 

1953 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli Cetvelinin Devlet Borçları kısmını tetkik ettim. 

Bölüm ve madde sırası itibariyle miİİalâalarımı arzediyorum : 

Bölüm 801 — Emekli, dul ve yet i ı#İyl ıklar ı ve ödenekleri: 

1952 yılma ait son üç aylık tediye yapılmıştır. Halen 183 421,44 lira tahsisat bakıyes^ mevcut
tur. 

1951 fiilî sarfiyatı 80 403 404,85 liradır. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ge
çici (20) nci maddesi hükmüne göre 1952 yılı tahsisatının aynı olarak yapılan teklif muvafıktır. 

Bölüm 802 — Vatani hizmet karşılığı aylıklar: 
Madde 10 — Aylıklar : 

1952 yılına ait 4 ncü üç aylığın tediyesi de yapılmış tertibinde (9 019,36) lira tahsisat ba
kiyesi kalmıştır. Teklif muvafıktır. 

Madde 20 — 1950 yılında 760 lira 1951 yılında 810 lira ödenmiş 1952 yılında bugüne kadar 360 
lira tediye emrine bağlanmış olduğu nazara alınarak geçen yıl tahsisatından 4 000 lira noksanı ile 
1 000 lira teklif olunduğu anlaşılmıştır. 

Bölüm 803 — Mülga 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli : 

1952 yılı Bütçe Kanunu lâyihasının tetkiki sırasında 551 sayılı Kanunun 5434 sayılı Kanunla 
1 Mart 1950 yılında meriyetten kaldırılmış olmasına rağmen uzun senelerden beri bir kısım 
5 nci ve 6 ncı derece harb malûllerine 200 liralık arazi istihkaklarının ödenemediği tebarüz etti
rilmiş ve bunların bir an evvel nakden ödenebil meleri için gerekli kanun tasarısının hazırlanma
sı temenni edilmişti. 

Hükümetçe bu maksatla hazırlanmış olan kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmuş bulun
maktadır. Tasvibi halinde bir defaya mahsus olmak üzere 300 000 liraya ihtiyaç hâsıl olacak
tır. Tasarı Maliye Komisyonunda müzafcere ve kabul edilmiştir, istihkak sahiplerine bir an evvel 
tediye yapılabilmesi için bütçenin müzakeresinden evvel komisyonumuzda da görüşülmesi mu
vafık olacaktır. 

Bölüm 804 — 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
Madde 10 — 14 ncü maddenin F fıkrası gereğince ödenecek % 1 1er : 

Geçen yıl tahsisatından'750 000 lira fazlasiyle 5 890 000 lira teklif olunmakta ve fazlanın 1949 
yılı son iki aylık devresine ait olarak şimdiye kadar ödenmiyen paranın karşılığı olduğu gerek
çede tasrih edilmektedir. 

Yapılan tetkiklerden ve Maliye Bakanlığı ile Emekli Sandığı idaresiyle yapılan temaslardan 
1949 yılı için sandığa her hangi bir tediye yapılmasına mahal olmadığı anlaşıldığından evvel emir
de bu miktarın tenzili, ondan sonra da 1953 yılı Bütçesiyle emekliye tâbi hizmetlere ait aylık ve 
ücretler karşılığı tahsisat olarak 569 076 513 lira teklif edilmiş olduğundan geçen yıl ödeneğinin 
bu miktarın % 1 i olan 5 690 765 liraya iblâğı ve bu suretle Hükümet teklifinden 199 235 lira
lım indirilmesi lâzımgelmektedir. 
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Bölüm 804 - Madde 12 — 28 nci madde gereğince ödenecek yönetim giderlerinden Hazine 

payı : 
<*> 

Hakiki miktarı Emekli Sandığı bilançosunun tanziminden sonra tesbit edileceğine göre geçen 
yıl tahsisatının aynı olarak yapılan teklif muvafıktır. 

Bölüm 804 - Madde 13 — 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak ödemeler : 

1952 yılındaki fiilî tediye yekûnu bugüne kadar 11 859 lira olmuştur. Teklif muvafıktır. 

Bölüm 804 - Madde 14 — 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyesi : 
Halen Hazinenin sandığa bu tertipten peyderpey gönderilen faturalarla tahakkuk etmiş 

(7 989 206,67) lira borcu mevcuttur. 

1953 yılı için (5 000 000) lira fazlasiyle 15 000 000 milyon lira teklif edilmesi bu bakımdan 
muvafıktır. 

Bölüm 804 - Madde 15 — 42, 56, 64, 81 ve 90 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler : 

Bu tertip için 1952 yılı Bütçesi tahsisatı olarak 600 000 liradan 220 000 lira noksaniyle 380 000 
lira teklifte bulunulmuştur. Emekli Sandındığından alman kayıtlardan Hazinenin bu tertipten 
halen Sandığa (509 020, 49 lira borcu bulunduğu anlaşılmış olduğundan bunun bir kısmının bu yıl 
bütçesindeki 227 000 lira tahsisat bakiyesinden tediyesi yapılabileceği nazara alınmak suretiyle 
1953 yılı ödeneğinin 400 000 lira olarak tesbiti muvafık olacaktır. 

Bölüm 804 - Madde 16 — Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince 
yapılacak ödemeler : 

Halen bu tertipten Hazinenin (260 418,45) lira tahakkuk etmiş borcu mevcuttur. 

1952 yılında bugüne kadar Sandığa (2 389 968,95) lira ödenmiş bulunmaktadır. 

Teklifin bu bakımdan bir miktar tezyidi uygun olacağı kanaatindeyim. 

Bölüm 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815 — İtfa plânlarına göre tahsisat tek
lif edilmektedir. 

Numarasız bölüm : 

1952 yılı Bütçe Kanununun üçüncü maddesinin (2) nci fıkrasiyle bütçe açığının bir kısmının 
yıl içinde akdedilecek iç istikraz ile kapanması derpiş edilmiş olduğundan 1953 yılı Bütçesinin tan
zimi sırasında bu maksatla 1952 yılı içinde 100 000 000 lira olarak çıkarılması düşünülen tahvil
lerin faiz ve itfa karşılıkları olarak bu bölüm için 8 049 000 lira ödenek teklif edilmiş idi. Sonradan 
5824 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince 'cemin edilmiş bulunan 30 000 000 dolar kota 
kredisinin Türh paras] karşılıklarının pozisyon inisiyâl'de yapıldığı gibi bütçe açıklarına karşılık 
tutulmak üzerle irat kaydı muvafık görülmüştür. Bu maksatla da 1952 yılı Bütçe Kanununun (3) neti 
maddesinin iç istikraza ait (B) fıkrasının kaldınlarak yerine bu hususu temin edecek bir fıkra ko
nulması için Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunmak
tadır 

Binaenaleyh numarasız1 bölümün kaldırılarak 828 nci bölümün unvanının (5824 sayılı Kanunla 
tasdik edilen anlaşma gereğince temin edilen kre-diler) şeklinde değiştirilmesi ve bu bölüme de yeni
den açılacak 11 nci maddeye pozisyon inisiyal faizlerinin ve yeniden açılacak 21 ve 22 nci mad
delere de bu suretle gelir kaydedilecek paraların karşılığı olarak 1953 yılı için ödenecek faiz ve 
itfa karşılıklarının konulması icabetmekttdir. 
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Bölüm 817 — 1513, 2248, 2354, 2701, 2806 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek 

borçlarla kaldırılmış Hatay Devletinden devredilen borçlar: 

1950 yılıiTda 12 935 lira, 1951 yılında 3 744 lira ve 1952 yılında bugüne kadar (1 532.72) li
ralık tediye yapılmıştır. (16 238) liralık bir istihkakın, ödenmesi lüzumu da hâsıl olmuştur. Bu 
sebeple teklif muvafıktır. 

Bölüm 818.— 4649 sayılı Kanun gereğince su işleri kredisi için yapılacak ödemeler: 

1. Su işleri için 3132, 3843, 3906, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara istinaden % 6 faizle, Ziraat 
Bankası tavsit edilerek 57 000 000 liralık bono çıkarılmış ve hasılı bütçeye ödenek kaydı suretiy
le su işlerine sarfolunmuştur. 

Bu borçtan şimdiye kadar yapılmış tediyeler şöyledir: 

Seneler Faiz îtfa 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Yekûn 

658 000 
— 

7 960 000 
680 000 
812 000 
778 350 
889 000 

11 777 350 

2 000 000 
240 000 

— 
— 
— 
— 

2 240 000 

1953 yılı Bütçesi ile faiz karşılığı olarak teklif edilen 779 000 lira ile itfa olarak teklif olunan 
1 000 000 lira muvafıktır. 

Bölüm 819 — 4604 sayılı Kanunun geçici birinci maddesi gereğince Zirai Donatım Kurumu ser
maye kredisi için yapılacak -ödemeler: 

% 6 faizli olan borcun tamamı 14 600 000 liradır. Şimdiye kadar aşağıdaki şekilde tediye ya
pılmıştır. 

Seneği Faiz îtfa 

1M6 
1947 
1948 
1049 
1950 
1951 
1952 

Yekûn 

1 220 70,8 
434 292 
126 417 
235 000 
122 000 
117 500 

2 255 967 

2 000 000 
798 292 
75 708 

— 
— 
— 

2̂50 000 

3 124 000 

1953 Bütçesiyle faiz karşılığı olarak 117 500 lira itfa olarak 250 000 lira teklif edilmektedir. 

Bu dağınık ve emisyona müessir borçların süratle itfası yoluna gidilmesi her bakımdan şayanı 
temennidir. 

Bölüm 820 — 4911 sayılı Kanunun geçici maddesi gereğince Devlet Kâğıt ve Basım Genel Mü
dürlüğü sermaye kredisi için yapılacak ödemeler. 
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Borcun tamamı 10 000 000, faiz % 6 dır. Bugüne kadar yapılan tediyeler aşağıda gösterilmiştir: 

Senesi 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

L 

İtfa 

1 000 000 
111 000 
— 

1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

4 111 000 

Faiz 

100 000 
519 000 
175 000 
91 000 

1 166 000 
68 000 

2 119 000 

teklif muvafıktır. 

Bölüm 821 — Hükme bağlı borçlar 1953 yılı Bütçesi ile 700 000 lira fazlası ile yapılan teklif 
muvafıktır. Elde mevcut 1 600 000 liralık ilâm için bu yıl munzam tahsisat talep edileceği dairesince 
ifade olunmuştur. 

Bölüm 822 — 3892 sayılı Kanunla temin olunan ceza evleri kredisinin faizi. % 7 faizli olan bu 
kredinin 250 000 liralık son taksiti Adalet Vekâleti Bütçesinden 1953 yılı içinde ödeneceğinden bu 
tertip için yalnız tediye tarihine kadar tahakkuk edecek faiz karşılığı olarak teklif olunan 8 750 lira 
muvafıktır. 

Bölüm 823 — 5358, 5480, 5582 sayılı kanunlar gereğince Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sına yapılacak ödemeler karşılığı: 

ödenecek miktarın tamamı, 1) 1948 - 1949 devresinde diğer memleketlere fazla tanıdığımız tiraj 
hakları bakiyesi 9 784 000 dolar ile 2) 1949, 1950 devresinde Yunanistan'a tanıdığımız tiraj hakkı 
7 500 000 doların tutarı 17 287 000 doların Türk parası mukabili olan (48 839 232,40) liradır. Bu 
borçtan şimdiye kadar aşağıdaki tediyeler yapılmıştır: 

3 536 387,67 5282 sayılı Kanun gereğince petrol bedeli olarak tahsil edilip borca mahsuben 
Merkez Bankasına ödenen. 

7 875 978,— 1950 Bütçesiyle ödenen 
11 290 179,— 1951 > » 
11 000 000,— 1952 » > 

33 702 544,67 
1953 yılı Bütçesiye teklif olunan (10 000 000)lira muvafıktır. ( 5 000 000) lira civarındaki ba

kiyenin 1954 yılı Bütçesiyle tediyesi derpiş olunmaktadır. 

Bölüm 824 — 5433 sayılı Kanun gereğince Devlet Üretme Çiftlikleri sermaye kredisi için yapı
lacak ödemeler: 
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Borcun tamamı % 6 faizli olmak üzere (9 844 567,01) liradır. Şimdiye kadar bu tediyeler ya

pılmıştır. 
Seneler Faiz itfa 

1950 
1951 
1952 

100 000 
161 000 
99 000 250 000 

Yekûn 360 000 250 000 

1953 yılı Bütçesiyle yapılan teklif muvafıktır. 419 ncu bölüm münasebetiyle ifade olunduğu 
üzere bu dağınık ve emisyona müessir borçların daha kısa vâdelerle itfası temenniye şayan 
görülmektedir. 

Bölüm 826 - Bölüm 827 - Madde 11, 12, 13, 21, 22, 31, 32, 41, 42 mukavele ve itfa anlarına gö
re teklif edilmiş olan tahsisatlar muvafıktır. 

Madde 51, 52 — Amerikan Hükümetinin Orta- Şark'ta terketmiş olduğu malzemeden elverişli 
olanlarının satmalmması için açılan % 2,375 faizli 10 milyon dolarlık kredinin faiz ve itfa karşılık
ları olan tahsisat muvafıktır. 

Kredinin ancak 6 111 296,93 dolarlık kısmı şu daire ve müesseseler tarafından istimal edilmiştir. 
2 913 919 20 Millî Savunma Vekâleti 

71 607 93 Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

2 985 527 13 
1 210 779 50 Devlet Demiryolları ve Limanları iş. Genel: Md. 

839 382 78 Havayolları işletme Genel Müdürlüğü 
514 63 Orman Genel Müdürlüğü 

2 050 676 91 

77 782 40 Kızılay Kurumu 
872 434 94 Sümerbank 

2 764 15 Etibank 
122 111 40 Petrol Ofisi 

1 075 092 89 

6 111 296 93 Umumi yekûn. 

1953 Bütçesiyle teklif olunan tahsisat yalnız Umumi Bütçeye dâhil bulunan Millî Savunma 
Vekâleti ile Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından istimal edilmiş kısımlara ait bulunmakta
dır. 

Madde 6 1 - 6 2 — istanbul'da Salıpazan ve Haydarpaşa ve izmir - Alsancak limanları ile Sam
sun ve iskenderun limanlarının inşa ve ıslahı için itfası 1956 yılında başlıyacak olan % 4,25 fa
izli istikrazın şadçce faiz kargılığıdır. 
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1952 yılı sonuna kadar istimal edilen miktar 

•. Salıpazarı ve Haydarpaşa limanları için 1 800 000 dolar 
2. Diğer hususlar için 1 586 297 » 

3 386 297 

Olmak üzere 3 386 297 doları ancak bulabilmiştir. Kullamlmıyan kısım dahi binde °/00175 bir 
faize tâbi bulunduğundan kredinin bir an evvel kullanılmasını talep etmek hakkımızdır. 

Madde 71, 81, 91 — Teklifler muvafıktır. 

Bölüm 828 — 5824 sayılı Kanunla 1951 yılı Bütçe Kanununun (3) ncü maddesi gereğince sağ
lanan alacakli başlangıç meblâğı (position nitiale) faizi, teklifi muvafıktır. 

iç ve dış borçlarımızın umumi durumu : 

Umumi Bütçe ile Katma Bütçeli dairelerin ve iktisadi Devlet Teşekküllerinin konsolidide dalga
lı iç ve dış borçlarının 31 . XII . 1952 tarihindeki vaziyetleri 31 . XII . 1950 ve 31 . XII . 1951 
tarihindeki vaziyetleriyle mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 
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A — Konsolide borçlar 

Borcun adj 

bütçenin iç borçlan 

31.12.1950 31.12.1951 31.12.1952 

îkv. % 
% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
îkr. ı% 
W 
» 
» 
îkr. 
» 
% 
îkr. 
% 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

t 5 faizli 1933 Ergani 
7 faizli Siva».Erzurum 
» » 
» » 
» » 
> » 
» » 
» > 

» 
» 
^ 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
»-' 
» 
» 

-5 faizli 1938 istikrazı 
7 faizli 1941 Demiryolu 
» » 
> » 
5 » 
» » 
6 » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

5 faizli Millî Müdafaa 
7 > 
» » 
> » 
» > 

» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 

6 faizli Kalkınma istik. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 

» 
» 

> 
» 

1948 Kalkınma istikrazı 
» 
» 

» » 
» » 

1947 Hazine tahvilleri 
1947 Toprak tahvilleri 
1948 
1949 
1950 
1951 

» 
> 
» 
» 

> 
9 
> 
t 

% 2 faizli Hazine tahvilleri 
» 6 
» 4,5 
» 6 

» 1949 istikrazı 
» îkı 
» > 

evrakı nakdiye 

•. 1949 istikrazı 
» » 

itfa bonoları 
% 5 faizli 1951 istikran 

I 
II 
III 
İT 
V 
VI 
VII 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
I 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
I 
II 
III 

' 
' 

I 
I 
II 

2 958 000 
774 060 

1 741 640 
2 024 680 
2 289 200 
2 536 420 
2 767 480 
3 646 380 
4 654 540 
3 539 120 
7 497 340 
11 833 560 
8 323 000 
8 329 000 
8 820 700 
8 534 600 

20 992 540 
20 637 800 
30 090 300 
30 090 300 
44 103 400 
35 935 200 
36 568 600 
61 360 000 
33 040 000 
19 989 400 

208 490 500 
58 565 
612 360 
213 085 
— 
— 
118 559 

14 592 300 
4 840 700 

100 000 000 
1 790 045 

— 

2 034 000 
639 460 

1 438 780 
1 741 640 
2 024 680 
2 289 200 
2 536 420 
3 382 460 
4 199 540 

" 3 314 880 
7 078 220 
11 246 000 
7 937 000 
7 943 000 
8 479 700 
7 998 400 
19 819 020 
19 722 600 
28 892 900 
28 892 900 
42 398 100 
34 610 700 
35 282 700 
59 374 600 
31 971 000 
19 449 400 

201 159 200 
115 620 

1 688 640 
367 570 
238 800 
_ 
59 876 

14 160 000 
4 674 100 
97 290 000 

— 
— 

1 044 000 
495 420 

1 114 740 
1 438 780 
1 741 640 
2 024 680 
2 289 200 
3 100 080 
3 712 940 
3 074 960 
6 629 780 
10 617 340 
7 532 000 
7 538 000 
8 301 400 
7 435 400 
18 563 340 
18 743 400 
27 611 700 
27 611 700 
40 589 000 
33 205 600 
33 918 500 
57 270 100 
30 837 800 
18 879 400 
193 381 400 

115 620 
1 688 640 
367 570 
238 800 
581 100 
— 

13 701 900 
4 500 100 
94 400 000 

— 
60 000 000 

743 793 374 714 451 106 744 296 030 
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2. GmelBütfmm dış-b&rçları 

Borcun adı 

Sovyet kredisi 
% 3 
» 5>5 
» 4 
» 
» 3 
> » 
» » 

faizli 1938 teslihat kredisi 
» > ticaret kredi 
» 1939 Teslihat Kte. (İng.) 
» » » (Fr.) 
» 1940 Altın İstikrazı 
» Kliring deb. İstik. (İng.) 
» » » (î1r») 

» 2-3/-8 » Amerikan malzeme Kre. 
Alman Teslihat kredisi 

% 2,5 
» 

faizli marşal kredisi (38) 
» » » (36) 

Limanlar Kredisi 
11 200 000 $ hk Marşal 
Pozisyon înisial 

31.12 .1950 

8 095 200 
48 331 025 
9 020 176 

153 381 713 
8 423 296 

61 609 288 
8 214 571 
1 109 595 
5 122 Ş49 

45 478 429 
107 357 6Û0 
101 707 200 

— 
— 
— 

31.12 .1951 

6 385 âÜ8 
50 588 «17 
7 885 £80 

153 381 713 
8 433 296 

05 550 391 
7 406- 715 
1 000.474 
4 2?0 414 

45 478 429 
107 357 600 
101 707 200 

476 046 
— 
— 

31.12 .1952 

4 837 973 
51 296 m 
7 $03 112 

153 381 713 
8 423 396 

49 308 379 
6 574 452 

888 054 
3 426 942 

45 478 429 
107 357 600 
101 707 200 

4979,980 
31 £42 240 
TO-OOO 000 

557 854 32S '5$9 £42 683 647 196 266 

3. Katma Bütçeli dairelerle Devlet Ekonomi kurumlarının ve diğer daire ve müesseselerimi iç borçlan 

Borcun ad! 31.12.. 1950 31.12 .4£51 31.. 12 . W 2 

B-Katma ve diğer bütçeler 
İzmir Telefon Şirketi 
İstanbul » » 
İzmir- Rıhtım » 
1937 Türk Borcu 
1938 » » 
1939 > » 
1939 » » 

231 000 
2 822 400 

58 m 
5 431 931 
8 729 526 
783 922 

2 079 874 

198 000 
2-508:300 

35J30 
5 088 137 
7 979 238 
715 165 

1 898 064 

165 000 
2 195 200 

4 220 986 
7 188 418 
642 880 

1 706 846 

20 137 266 18 373 334 16 119 330 
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4. Katma bütçeli dairelerle Devlet Ekonomi Kurumları ve diğer daire ve müesseselerin konsoli

de dı§ borçlan 

Borcun adı 

Anadolu Demiryolu Şirketi D. D. Y. 
Anadolu Demiryolu Şirketi mümessil D. D. Y. 
Haydarpaşa Limanı Şirketi D. D. Y. 
Haydarpaşa Limanı Şirketi mümessil D. D. Y. 
Mersin - Tarsus - Adana D. D. Y. 
% 5,5 faizli ingiliz kredisi D. D. Y. 
10 milyon dolarlık Amerikan Kre. D. D. Y. 
% 5,5 faizli İngiliz Kre. D. Dz. Y. 
% 5,5 faizli İngiliz Kre. D. Hv. Y. 
10 milyon dolarlık Amerikan Kre. D. Hv. Y. 
% 5,5 faizli İngiliz kredisi P. T. T. 
İzmir Telefon Şirketi bonolorı P. T. T. 
10 milyon dolarlık Amerikan Kre. Orman 
% 5,5 faizli İngiliz kredisi Sümerbank 
10 milyon dolarlık Amerikan Kre. Sümerbank 
% 5,5 faizli İngiliz Kre. Etibank 
10 milyon dolarlık Amerikan Kre. Etibank 
10 milyon dolarlık Amerikan Kre. Pet. Ofis 
10 milyon dolarlık Amerikan Kre. Kızılay 
% 5,5 faizli İngiliz Kre. Tekel 
Sovyet kredisi Ankara Belediyesi 
1909 istikrazı İstanbul Belediyesi 
Silolar kredisi Top. Ofis 
1937 Türk borcu D. D. Y. 
1913 istikrazı İstanbul Belediyesi 
İzmir Rıhtım Şirketi Bono. D. Dz. Y. 
9 milyon $ lik kredi Sınai Kal. Ban. 

31.12 .1950 31.12 .1951 31.12 .1952 

72 937 
10 117 
5 125 
755 
178 

12 195 

542 
567 
906 
811 
613 
678 

2 052 417 
1 379 
665 

156 
104 

1 422 855 
2 538 
316 

4 805 
1 478 
12 349 

4 
206 
131 
329 
335 

4 034 

374 
130 
873 
586 
882 
725 
684 
994 
849 
705 
287 
100 
— 

72 182 294 
8 672 200 
5 085 325 
647 838 
153 097 

10 978 194 
1 710 348 
1 283 398 
600 021 

1 185 711 
2 258 716 
270 969 

726 
4 179 011 
1 232 400 
10 938 383 

3 904 
172 495 
109 875 
275 917 
266 514 

3 559 500 
1 317 563 

71 
7 
4 

9 
1 
1 

1 

3 

9 

1 
2 

230 674 
226 834 
978 620 
539 865 
127 581 
308 963 
368 278 
087 490 
521 396 
948 569 
831 972 
225 807 

582 
413 497 
985 921 
208 427 
3 125 

137 997 
87 900 
210 263 
204 662 
380 137 
593 528 

— 2 227 806 

133 362 838 127 084 399 119 849 894 



Borcun adı 

B) Dalgalı borçlar 

1. Genel Bütçenin iç borçları 

31.12.1950 

9 ay vadeli bonolar 
Plasman bonoları 
Tasarruf bonoları 
Su işleri kredisi 
Koordinasyon kredisi 
Zirai Donatım kurumu 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri 
525j6 sayılı Kanunla verilen sözleşme bonoları 
Ceza evleri inşa kredisa 
Ocak bonoları 
MütaaMıit bonoları 
D. D. Y. (4516 Hazine) 
Alacaklı başlangıç kredisi 
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31.12.1951 31.12.1952 

81 900 000 
8 672 700 
54 760 000 
38 905 433 
11 726 000 
8 889 000 
9 844 567 

400 000 
11 649 697 
21 402 879 
30 000 000 

32 000 000 59 000 000 
71 300 000 
5 541 175 
54 760 000 
39 355 433 
11 726 000 
6 889 000 
9 844 567 

300 000 
16 688 135 
24 381 331 

70 000 000 

50 300 000 
40 672 

54 760 000 
41 284 433 
11 476 000 
5 889 000 
9 594 567 

250 000 
13 108 652 
21 5£2 626 

310 150 276 -369 785 64İ 208 245 950 

2. Genel Bütçenin dış borçları 

Bxport - İmpoprt Bank kredisi 14 079 562 7 780 601 4 688 490 

3. Katma Bütçeli dairelerle Devlet Ekonomi Kurumları ve diğer daire ve müesseselerin iç borçlan 

Borcun adı 31.12 .1950 31.12 .1951 31.12 .1952 

Katma Bütçeler 
D. Yolları (4516) 

» » (5073) 
Tekel (Finansman) 

» (Kredi) 
Denizcilik Bankası 
P. T. T. 
İstanbul Üniversitesi 

İktisadi Devlet Teşekkülleri : 
Sümerbank 
Etibank 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu 

83 500 000 110 491 880 116 285 134 
İS 792 638 
82 000 000 
12 500 000 
48 930 000 
58 700 000 
11 919 633 

16 459 281 
82 000 000 
18 000 000 
111 930 000 
59 604 000 
8 362 360 

15 496 194 
82 000 000 
18 000 000 
115 930 000 
59 604 000 
5 263 063 

349 342 271 406 847 521 412 578 391 

97 300 000 
70 530 000 
196 000 000 

95 100 000 
69 230 000 
331 000 000 

95 100 000 
69 230 000 
521 000 000 

363 830 000 495 330 000 685 330 000 

Diğerleri : 
İller Bankası 3 117 542 4 850 272 6 381 804 
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4. Katma Bütçeli dairelerle Devlet Ekonomi Kurumlan ve diğer daire ve müesseselerin dış borçlan 

Borcun adı 31.12.1950 31.12 .1951 31.12.1952 

25 milyon dolarlık kredi D. D. Y. 
» » » » Etibank 
» » •» •» Sümerbank 
» » » » D . Dz. Y. 
£ » » » » 
Maritin Komisyon » 
Simmering Bonoları D. D. Y. 
Ç K D, » * 
Emfield Cables Ltd. Bonosu P. T. T. 

24 282 334 
4 159 267 
2 642 062 

958 184 
17 756 230 
13 707 701 

4 399 847 
1 973 160 

17 794 110 
2 602 757 
1 847 384 

12 789 966 
14 527 761 
12 690 601 
2 639 908 

340 200 

11 410 859 
1 345 295 
1 160 060 

12 297 917 
11 299 292 
11 673 500 

1 687 986 

69 878 785 65 232 687 50 874 909 

Genel Bütçeden ödeneler 
J a) Konsolide 
l b) Dalgalı iç borçlar 

Dış borçlar 
\ a) Konsolide 
\ b) Dalgalı 

İcmal 

Katma Bütçeli daireler ve diğer müesseseler 

\ a) Konsolido 
\ b) Dalgalı 

I - İç borçlar 

II - Dış borçlar \ a) Konsolide 
£ b) Dalgalı 

743 793 374 714 451 106 744 296 030 
310 150 276 369 785 641 208 245 950 

1 053 943 650 1 084 236 747 952 541 980 

557 854 322 549 842 683 647 196 266 
14 079 562 7 780 601 4 688 490 

571 933 884 557 623 284 651 884 756 

1 625 877 534 1 641 860 031 1 604 426 736 

20 137 266 18 373 334 16 119 330 
716 289 813 907 027 793 1 104 290 195 

736 427 079 925 401 127 1 120 409 525 

133 362 838 127 084 399 119 849 894 
69 878 785 65 232 687 50 874 909 

203 241 623 192 317 086 170 724 803 

939 668 702 1 117 718 213 1 291 134 328 

2 565 546 236 2 759 578 244 2 895 561 064 

Bugüne kadar muhtelif isimlerle vâki Amerikan yardımlan hakkında muhtasar ve toplu malû
mat vermeyi faideli gördüm. 
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Endirekt yardımlar 

A) Tiraj haklan I K 5 E k ..,^.:1H1 
1. 1948 -1949 devresi : ^ - - , , . £J 

Malûm olduğu üzere Avrupa Ekonomi İş Birliği adiyle kurulan teşekkülün gayesi Avrupa mem
leketlerinden bu birliğe katılanlar (Türkiye dâhil) arasında mal mübadelelerini kolaylaştırmak ve do
layısiyle kendi aralarında hızlı bir kalkınmayı temin etmektir. Yine malûmdur ki, harbin doğur
duğu çeşitli sebeplerle bünyeleri sarsılmış olan Avrupa memleketlerini kalkındırmak için sadece 
Amerika tarafından yapılacak yardımın kifayet etmiyeeeği bunun yanmda bu memleketlerin kendi 
aralarında da ekonomik iş birliği tesis ederek kalkınmalarını hızlandırmaları lüzum ve zarureti 
Amerikan Hükümeti tarafından telkin olunmuştur. Bu maksatla yapılan davete icabet eden (16) Av
rupa memleketi tarafından Avrupa Ekonomik İş Birliği Müessesesi kurulmuştur. 

Bu Birliğe dâhil memleketler ticaret muvazeneleri bakımından vaziyetlerini mütalaa ederek yek
diğerine tiraj hakları tanımışlardır. Her memleketin diğerlerine karşı fazla tanıdığı tiraj hakları 
karşılığının Birleşik Amerika Devletleri tarafından (meşrut yardım) adiyle mal olarak o devlete 
verilmesi kabul edilmiştir. 

Bu devre için Türkiye'ye (16,8) milyon dolarlık tiraj hakkı tanınmış buna mukabil Türkiye'de 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Birliğine katılmış diğer Avrupa memleketleri lehine (27,8) 
milyon dolarlık tiraj hakkı vermiştir. 

Türkiye'ye verilen tiraj hakları şöyledir : 

İngiltere 8 000 000 
Belçika 2 000 000 
İtalya 5 000 000 (2 485 000 dolarlık kısmı 1949 - 1950 devresinde is

timal edilmiştir.) 
Holânda 800 000 (214 000 dolarlık kısmı 1949 - 1950 devresinde isti

mal edilmiştir.) 
İsveç 1 000 000 

16 800 000 

Yine bu devre için Türkiye aşağıda belirtilen tiraj haklarını vermiştir: 

Danimarka 1 500 000 
Yunanistan 12 300 000 
Norveç 500 000 
Trizon 13 500 000 (6 722 000 dolarlık kısmı 1949 - 1950 devresinde isti

mal edilmiştir.) 

27 800 000 

Bu devre için verdiğimiz tiraj hakları yekûnu, esasında, (28,5) milyon dolar iken Yunanistan'a 
peşin para ile yapılan bir satışın bu hesaba alınmaması dolayısiyle miktar (27.8) milyon dolar ola
rak kabul edilmiştir. 

Bu miktardan alâkalı memleketlerin kullandıkları tiraj hakları yekûnu (26 584 000) dolar ol
muştur. 

Zira Danimarka kendisine verdiğimiz kısımdan 800 000 dolarını, Norveç ise 416 000 dolarını kul
lanmamıştır. Türkiye ise kendisine tanınan (16.8) milyon dolarlık tiarj hakkını kamilen istimal 
etmiştir. 
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Buna göre aradaki 9 784 000 dolarlık fark Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 

meşrut yardım şeklinde tahsis edilmiştir. 

9 784 000 dolar fark mukabili Türkiye ihracatçılarına Merkez Bankasınca peşin olarak ödenmiş 
bulunan Türk liralarının 5358 ve 5582 sayılı kanunlar gereğince mütaakıp yıl bütçelerine ko
nacak ödeneklerle Merkez Bankasına ödenmesi icabetmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin yardım olarak verdiği malların bedelleri : 

a) Bu mallar hususi şahıslar tarafından ithal olunmuş ise % 100 karşılıkları Hazinece irat kay
dolunmaktadır. 

b) Genel Bütçeye dâhil dairelerce ithal olunmuş ise bedelleri, 5582 sayılı Kanun gereğince yi
ne % 100 bütçeye gelir ve ödenek kaydedilmek suretiyle gelir ve gider kayıtları tesis olunmuştur. 

c) Katma bütçeli daireler ithal etmişler ise yine aynı kanuna göre bedelleri Genel Bütçeye 
gelir ve yardım ödeneği kayıt mukabilleri bu dairelerce Hazineden yardim olarak gelir ve hiz
metin taallûk ettiği mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydedilmektedir. 

d) Devlet ekonomi kurumları tarafından ithal olunmuş ise o takdirde evvelemirde genel büt
çeye gelir ve sermayelerine ödenmek üzere ödenek kaydolunarak bu kurumlara tediye olunmaktadır. 

Merkez Bankasınca ihracatçılara peşinen ödenmiş olması dolayısiyle Hazinenin borcu mahiyetini 
iktisap eden 9 784 000 dolar mukabili 27 641 756,80 liranın tediye şekline gelince: 

a) 5282 sayılı Kanunun verdili yetkiye istinaden (38) milyon dolarlık, ileride temas edeceğimiz, 
Marshall kredisinden Petrol Ofisin ithal ettiği akar yakıtlar bedelinden (3) milyon dolarlık kıs
mının mukabili 8 475 600 Türk lirasından 3 536 387,67 lirası bu borcun itfası için Merkez Banka
sına yatırılmıştır. Ancak bu paranın bütçeye taallûk ettirilmeksizin tediyesinde isabet olup olma
dığı hususunun tetkiki lâzımdır kanaatindeyiz. 

b) 1950 yılı Devlet Borçları Bütçesinin (823) ncü bölümüne, konulan 7 875 978 lira bu maksatla 
bankaya ödenmiştir. 

c) 1951 yılı Devlet Borçları Bütçesinin 823 ncü bölümüne 11 290 179 lira ödenek konulmuştur. 

d) 1952 yılı Devlet Borçları Bütçesinin yine 823 ncü bölümü için bu maksatla 11 000 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

Bu suretle 

3 536 387 
7 875 978 
11 290 179 
11 000 000 

33 702 544 

67 
00 
00 
00 

67 

Petrol bedellerinden 
1950 Bütçesiyle 
1951 » 
1952 » 

ödenmiş olacaktır. Aradaki farkı teşkil eden 6 060 785,87 lira 1949 - 1950 devresi için Türkiye'nin 
verdiği aşağıda izah edeceğimiz tiraj hakkının Merkez Bankasınca yapılmış finansmanından mü
tevellit borca mahsuben ödenmiştir. 

2. 1949 - 1950 devresi: 

Bu devrede Türkiye lehine 71 522 000 dolarlık tiraj hakkı tanınmış ve bu tamamen kullanılmış
tır. Buna mukabil tarafımızdan yalnız Yunanistan lehine (8) milyon dolarlık tiraj hakkı tanınmış, 
Yunanistan da bunun 7 503 000 dolarlık kısmına istimal etmiştir. 
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Bu dolarların karşılığı Türk liraları da yukarda izah olunduğu veçhile Merkez Bankası tarafın

dan Türk İhracatçılara ödenmiştir. Bu suretle Hazinenin bu devre tiraj hakları dolayısiyle Merkez 
Bankasına borçlandığı meblâğ 21 197 475,60 liradır. Mezkûr meblâğdan 6 060 785,87 liram 1952 
yılı Devlet Borçları Bütçesinin 823 ncü bölümüne konulan ödenelrten tediye edilmiştir. Bakjye 
15 136 689,73 liraya mahsuben 1953 yılı Devlet Borçları Bütçe tasarısında 10 000 000 lira ödenek 
teklif edilmektedir. 

1948 - 1949 devresindeki tiraj hakları tek taraflı iken bu devreye ait olanlar çok taraflı hale geti
rilmiştir. 71 522 000 dolarlık tiraj hakları, lehimize şu memleketler tarafından tanınmış ve tamamı 
kullanılmıştır ; 

Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Fransa 
İtalya 
Holânda 
Norveç 
İngiltere 
İsveç 

14 722 000 
1 000 090 
5 123 000 
2 850 000 
7 000 000 
3 763 000 
5 712 000 

468 000 
28 684 000 
2 200 000 

71 522 000 

Türkiye lehine tanınmış olup tamamı kullanılan bu tiraj hakları Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti tarafından hibe itibar edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında akdedilen ve 5253, 5526, 5853 
sayılı kanunlarla tasdik edilen anlaşmalar gereğince hibe karşılıkları Merkez Bankasında açılan % 5 
ve % 95 hesaplarına yatırılmaktadır. 71 522 000 dolarlık bu hibenin karşılıkları da halen mezkûr 
hesaplara intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan anlaşmaya göre bu % 95 hesabında biriken paralar : 

a) İktisadi ve malî kalkınma mevzularında; _ £ * * 

b) Enfilâsyonu önleyici sahalarda; 

c) Borçların azaltılmasında; 
kullanılacak, % 5 1er ise Amerika Misyonunun Türkiye'de yapacakları masraflarını karşılamak 
hususunda istimal edilecektir. Aynı anlaşmalarda % 5 1er hesabında bir bakiye kalırsa bunun 
da yukarıki mevzularda kullanılmasına cevaz verilmiş bulunmaktadır. 

71 522 000 dolarlık bu hibenin % 95 ni teşkil eden kısmının Türk parası mukabili 
190 245 000 lira aşağıdaki hizmetlere tahsis olunmuştur : 
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Sıra 
No. 

Gelir kayıt 
tarihi Yılı Miktarı Tahsis mahalleri 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

30. 

8. 
26. 
28. 

21. 
16. 

4. 

6. 
9. 

3. 

7. 
13. 

13 . 

28. 

11 

12 
2 
2 

3 
3 

8 

8 
8 

9 

9 
11 

11 

12' 

.1950 

.1950 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

. 1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

1950 

1950 
1950 
1950 

1951 
1951 

1951 
1950 

1951 
1951 

1951 

1951 
1951 

1951 

1951 

1951 

8 000 000 

35 677 378 
30 169 000 
7 339 097 

81 185 475 

310 000 
1 320 000 

1 000 000 
7 063 000 

403 500 
260 000 

15 000 000 

12 183 000 
15 000 000 

5 500 000 

20 803 800 

24 300 000 

Ziraat Bankasına (1950 Bütçe açığı için, bölüm 
788) 
Karayollarına (1950 Bütçe açığı için, bölüm 608) 
Etibanka (1950 Bütçe açığı için, bölüm 790) 
Ziraat Bankasına (1950 Bütçe açığı için, bölüm 
787). 

1 320 000 Karakollarına, Erzurum - İskenderun şosesinin 
ikmali için 
Teknik yardım 
özel teşebbüse, Eskihisar ve Arslan Çimento fab
rikalarının tevsii için 
Çamaltı - Yavşan yollarına 
istatistik Genel Müdürlüğüne, 1950 zirai sayımı
nın kıymetlendirilmesi için 
Toprak ve îskân Genel Müdürlüğüne, göçmenler 
için 
Etibanka 
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğüne, göçmenler 
için 
Makine ve Kimya Endüstrisi için, Millî Savunma 
Bakanlığına 
Sınai Kalkınma Bankasına, özel teşebbüs kredile
ri için 
Tarım Sektörü için, Tarım Bakanlığı Bütçesinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplere 

184 328 775 

23 .12 .1952 tarihine kadar bunlara ilâveten aynı hesaptan libere edilen paraların miktar
ları ile tahsis yerleri aşağıda ayrıca gösterilmiştir : 

Sıra 
No. 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Gelir kayıt 
tarihi 

24 
25 
25 
29 
29 

1952 
1952 
1952 
1952 
1952 

20 . 8 .1952 
8 .11.1952 
23 .12 .1952 

Yılı 

1951 
1951 
1951 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 

Miktarı Tahsis mahalleri 

184 328 775 
83 524 000 
80 000 000 
1 000 000 

740 000 
10 000 000 
50 000 000 
19 000 000 
6 000 000 

Evvelki seneler yekûnu 
Millî Savunma V. 

» » » 
Ankara Hastanesi 
istatistik Genel Md. 
Sınai Kalkınma 
Millî Savunma V. 

434 592 775 
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B) Alacaklı başlangıç meblâğı (Position tnitiale) 

Bilindiği üzere tiraj haklan müessesesinin devam ettirilmemesi üzerine Avrupa Ekonomik îş 
Birlii çerçevesi içinde Avrupa Tediye Birliği kurulmuştur. Bu birliğin gayesi de yine birliğe ka
tılan Avrupa memleketlerinin iktisadi sınai ve zirai sahalarda süratle kalkınmalarım sağlamak ve 
aralarında döviz tediyesini istilzam etmeden mal mübadelesini imkân nispetinde kolaylaştırmaktır. 
Bu maksatla ticaret muvazenelerinde net borçlu olanlara bir kolaylık olmak üzere, (alacaklı baş
langıç meblâğları) tahsis etmiştir. Bu meyanda Türkiye'ye de kredi şeklinde 25 milyon dolarlık 
bir başlangıç meblâğı tasis olunmuştur. 

Bu para birinci senede % 2 1/2 den başlryara'k ikinci seneye kadar 2,3/4 ve ikinci seneyi aşan 
her müddet için % 3 faize tâbidir. Avrupa Tediye Birliğinin tasfiyesi halinde tasfiye tarihinden 
itibaren (3) yıl sonra başlamak üzere 15 yıl içinde ödenmesi meşruttur. 

Bu suretle 1951 yılı içinde temin olunan kredinin tamamı aşağıdaki hizmetlerde 1951 yılı Tem
muz ayı itpidasına kadar kullanılmıştır. 

4 560 000 Denizyolları 
1 360 000 Demiryolları 
1 680 000 Sümerbank 

16 905 000 Etibank 
495 000 Tekel 

25 000 000 

Bu kredinin Türk parası mukabili olan 70 000 000 Türk lirası ilgili daire ve müesseselerden 
tamamiyle tahsil olunarak Genel Bütçeye istikraz hâsılı olarak gelir kayıt ve 1951 yılı Bütçe açı
ğının bir kısmının kapatılmasına tahsis edilmiştir. Kanaatimizce (Position înitiale), yukarda cia 
arzounduğu üzere tiraj hakları formülü yerine tatbik edilen ve maksat ve mahiyet itibariyle de aynı 
telâkki edilebilcek olan bir muameledir. Bu itibarla 1949 - 1950 devresi için lehimize tanınan 
71 522 000 dolarlık tiraj haklarının Amerikan Birleşik Devletleri tarafından hibe itibar edilmesi 
misillû bu kredinin de hibe haline ifrğını mümkün görmekteyiz. Bu takdirde istihdaf edilen mak
sat ve gayenin istihsali de temin edilmiş olacaktır. Esasen Avrupa Tediye Birliğine dâhil diğer 
memleketlere (Norveç ve Avusturya) verilen (Position tnitiale) lerin, doğrudan doğruya bu mem
leketlerin lehine ithalât ve ihracat muamelelerinin neticsinde husule gelen döviz açıklarına tah
sis edilmiş iken, Tükiye'ye verilen (Position înitiale) hakkında bu yolda geniş bir imkân tanınmı-
yarak Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ile Hükümetimiz arasında yapılan bu* .-nlaşma gere
ğince sadece tesbit olunan muayyen Kalkınma mevzularında istimali takarrür ettirilmiş olması da 
bunun hibe haline ifrağı imkânının kolay!.kla mümkün ve mevcut olabileceğini göstermektedir. 
Kaldı ki, (Norveç) Hükümetine veıilen bu meblâğın bir miktarının doğrudan doğruya hibe mahi
yetinde veilmiş olduğu da malûmdu Buna binaen Hükümetimizin, Türkiye'nin kalkınma hareket
lerine sarfolunan bu paranın hibe şekline konulması hususunda gerekli teşebbüslere geçmesini ve 
bunu her halde temin eylemesini eh?.nmive+!e temenniye şayan görmekteyiz. 

Direkt yardımlar 

A - Meşrut yardımlar 

1948 - 1949 devresi : 

Türkiye'nin Avrupa Ekonomik İş Birliğine dâhil memleketler lehine 1948 - 1949 devresinde fazla 
tanıdığı 11 000 000 dolarlık tiraj hakkından kullandırdığı 9 784 000 doların karşılığı olarak aynı 
devrede Birleşik Amerika Devletleri Hükümetinden meşrut yardım şeklinde mal olarak aynı mik
tar yardım alınmıştır. Bu mevzuda yukarda endirekt yardımların 1948 - 1949 devresine ait tiraj 
hakları kısmında kâfi izahat verilmiş, bu farkın Norveç ve Danimarka'nın kendilerine tanınan tiraj 
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haklarının tamamını kullanmamış olmalarından ileri geldiği de tasrih edilmiştir. Şu kadar ki, bize 
verilen malûmata göre Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti (1 216 000) dolarlık bu farkı hibe 
olarak vermiştir. Bu miktar aşağıda 1949 - 1950 devresi hibe yardımları kısmında gösterilmiş bu
lun maktadır. 

1949 - 1950 devresi : 

Bu devrede Türkiye'nin Yunanistan'a tanımış olduğu (8 000 000) dolarlık tiraj hakkından yu
karda izah olunduğu üzere Yunanistan Hükümeti 7 503 000 dolarlık kısmını kullanmış bunun karşı
lığı Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından meşrut yardım şeklinde aynı devrede mal 
olarak bize verilmiştir. Bu hususta da yukarda en direkt yardımların 1949 - 1950 devresine ait tiraj 
hakları kısmında etraflı izahâtıhtız mevcuttur* 

Aradaki (497 000) dolarlık farkın da 1948 - 1949 devresine ait fark gibi hibe olarak verilmesi 
hususunun Hükümetimizce Amerikan Birleşik Devletleri Hükümetinden talep ve bunun her hâlde 
temin olunmasını kalkınma programlarımızın noksansız tahakkuk ettirilebilmesi bakımından Hükü
metimizden temenni etmekteyim. 

B - KredÜer 

1948 - İ949 devresi : " *" ' _\ 

İktisadi zirai ve sınai sahalarda memleketin umu mi kalkınmasını kolaylaştıracak ve hızlandıracak en-
vestismanlar için Amerika Birleşik Devletleri Hükümetince daha ziyade kredi mekanizmasının tercih 
edildiği ve bununla da bu yoldaki faaliyetlerin ilerde temin edeceği gelir ve faydaların bu kredileri ko
laylıkla itfa edebileceği mütalâasının müessir olduğu anlaşılmaktadır. Şu kadar ki, kanaatimizce Türki
ye'nin halihazır iktisadi ve coğrafi durumunun mahallî ve Milletlerarası mevcut şartlar muvacehe
sinde haiz olduğu ehemmiyet göz önünde bulundurulacak olursa kalkınmaya taallûk eden her 
türlü hizmet ve faaliyetlerin krediden ziyade hibe yoliyle karşılanması şekline gidilmesini bir 
zaruret olarak mütalâa etmemek mümkün değildir. Hükümetimizden büyük dostumuz Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti nezdinde bu hususta yapmakta olduklarını memnuniyetle öğrendi
ğimiz teşebbüslere germi vermesini bir kere daha bu vesile ile temenni etmeyi faydalı bulmakta
yım. Bu devre zarfında Export - împort Bank vasıtasiyle Marshall Yardımı Plânından Türkiye le
hine bidayette (30) milyon dolarlık ve mütaakıben 8 milyon dolarlık olmak üzere 38 milyon dolar
lık kredi alınmıştır. Bu krediye ait Anlaşma 24. XII . 1948 tarih ve 5282 sayılı ve 25. I I I . 1949 ta
rih ve 5359 sayılı kanunlarla tasdik edilmiştir, faiz % 2,5 tur. 1952 yılından itibaren faizlerinin 
ödenmesine başlanmıştır. 1956 yılından itibaren de resülmalin itfasına başlanacak ve 1983 yılında so
na erecektir. Bu krediden aşağıda direkt yardımlar kısmının sonunda izah edeceğimiz programa göre: 

1. Genel Bütçeye dâhil dairelerce istimal edilenler bir taraftan gelir bütçesine gelir diğer taraf
tan o daire bütçesinin mevcut veya yeniden açılan tertiplerine ödenek kayıt ve sarf edilmektedir. 

2. Katma bütçeli dairelerce kullanılanlar aynı suretle Genel Bütçeye gelir ve yardım olarak öde
nek kaydedildikten sonra yardım olarak bu dairelere tediye ve o dairelerce de kendi bütçelerine aynı 
suretle Hazineden yardım şeklinde gelir ve ödenek kaydolunmaktadır. 

3. Devlet ve Ekonomi kurumlarına tefrik ve tahsis edilenler evvel emirde Genel Bütçeye gelir ve 
ödenek kaydedilerek itibari sermayelerine mahsuben veya sermayeleri tamamen ödenmiş ise ilâveten 
kendilerine ödenmektedir. 

4. Hususi sektör tarafından istimal olunan kısımların karşılıkları kendilerinden tahsil olu
narak tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmektedir. Ancak bu sektörün kullandığı kredilerin kar
şılığı akreditiflerin katiyet kesbetmesine intizaren emanet hesabına alınmış olup henüz gelir kayd-
dedilmiş miktar yoktur. Şukadar ki yukarda 1948 - 1949 devresi tiraj haklan hakkında verdiğimiz 
izahat arasında bundan mütevellit Hazine borcunun tediye şekline temas ederken bu krediye istina-
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den Petrol Ofisin ithal ettiği akar yakıt bedellerinden (3 536 387,67) liranın da bu borcun itfaaı 
maksadiyle Markez Bankasına yatırılmış olduğunu bildirmiştik. 

Petrol Ofisin evvilce 3 milyon dolarlık akar yakıt ithal etmesi takarrür etmiş iken bilâhara bu 
miktar 2 971 000 dolar indirilmiştir. Tutan 8 393 669,20 liradır. Bunun 3 536 387,67 lirası ev
velce borca mahsuben Merkez Bankasına yatırılmış olduğundan halen 4 857 281,53 lira emanet 
hesabında durmaktadır. Bu paranın tiraj haklan borcuna karşılık tutulmasını temin için 5282 sayılı 
Kanunun kaldırılması üzerine artık buna imkân kalmadığından bütçeye gelir kaydedilmesi ieabet-
mektedir. Bu bakımdan muamelenin tekemmül ettirilmesi lâzımdır. 

1949 - 1950 devresi : 

Bu devre içinde yine aynı şekilde Export - İmport Bank vasıtasiyle Marshall Yardım Plânından 
Türkiye lehine 36 000 000 dolarlık kredi açılmıştır. Kredi anlaşması 12 . XII . 1951 tarihli ve 5852 
sayılı Kanunla tasdik olunmuştur. Faizi 1% 2.5 tur. Faizlerin itfasına 1952 de başlanmıştır. Resül-
malin itfasına 1956 yılından itibaren başlanacak 1983 yıkında nihayet verilecektir. 

Bu kredinin istimal şekli hakkında da kanuna göre bütçe bakımından aynı muamele yapılmak-
tadıl. 

1950 - 1951 devresi : 

Bu devrede memleketimize kredi olarak bir yardım yapılmamıştır. 

1951 - 1952 devresi : 

Bu devre zarfında memleketimize tanınan 70 milyon dolarlık yardımın % 16 sı kredi olarak ve
rilmiştir. Bunun baliği 11 200 000 dolardır. Krediye % 2,5 üzerinden senevi faiz tatbik edilecek ve 
faİEİn tediyesine 30 . VI . 1956 da başlanacaktır. Eesülmalin itfasına 30 . VI . 1960 tarihinde baş
lanacak ve itfa 30 . VI . 1987 de nihayete erecektir. Kredi anlaşması 13 . VI . 1952 tarihinde imza
lanmıştır. 5436 sayılı Kanuna tevfikan meriyete girmiş bulunan anlaşmanın tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihası halen Büyük Millet Meclisindedir. 

Bu devrede yapılan kredi yardımı hakkında malûmat verirken 70 milyon dolarlık yardımdan 
11 200 000 dolarlık kısmının kredi ve bakiyesini hibe şeklinde yapılmış olduğu belirtilmişti. 

58 800 000 dolarlık hibe yardımının 47 500 000 doları Avrupa üzerinden Ressource Special 
şeklinde ve bakiye 11 300 000 doları da doğrudan doğruya Direkt yardım şeklinde Amerika'dan 
temin edilmiştir. 

Bununla beraber her iki yardımın mahiyeti hakkında bir fark yoktur. Ressource Special ola
rak yapılmış olan yardım Avrupa tediye birliğine dâhil memleketlerden M. S. A. idaresi ile Hükü
metimiz arasında tesbit olunan program çerçevesi dâhilinde mal mubayaasında kullanılmıştır. 

D) Direkt yardımların tahsis mahalleri 

1948 - 1949 devresi 

Bu devrede : . ' • : ' ' • ' ' • '•' 
* 

1. Meşrut yardım olarak 11 000 000 Dolar 
2. Marshall Plânı kredisi 

olarak 38 000 000 » 

49 000 000 dolarlık 
olmak üzere ceman 49 milyon dolarlık yardım yapılmış bulunmaktadır. Şu kadar ki meşrut yardım 
miktan hakikatta yukarda izah edildiği üzere, 9 784 000 dolar olmuş ve 1 216 000 dolarlık fark 
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mütaaltip devrede hibe olaı*ak verilmiş ve tahsis olunduğu hizmet için mütaakıp devrede kullanıl
mıştır. (Bunlar aşağıdaki hizmetlere tahsis olunmuştur.) 

22 148 ÛÛO Dolar Tarım Sektörüne 
5 000 000 » KarayoUarma 

18 881 000 » Etibanka ' 
2 971 000 » Petrol Biise 

49 000 000 

Tarım Sektörüne yapılan tahsis Tarım Bakanlığı tarafından tarım alât ve -makineleriyle kim
yevi gübre, ithalinde kullanılmıştır. 

ithalât tâli müsaadelere istinaden Zirai Donatım Kurumu, hususi firmalar ve kısmen de doğru
dan doğruya Tarım Bakanlığı tarafından yapılmıştır. 

Yapılacak itâraîâtm şekli ve getirilecek malzemenin satışı usulleri 3/ÎÖ138 sayılı Kararname İle 
meriyete konulan bir yönetmelik ile tesbit olunmuştur. 

Buna göre gerek Zirai Donatım Kurumu, gerek hususi firmalar lehine Amerika Birleşik *ÖBV-
letleri Hükümetinin verdiği mal tedariki müsaadelerine istinaden karşılık aranmaksızın «fareditif 
açtırılmakta ve kendilerinden teminat alınmaktadır. Malların memleketimize vürudunda % 10 u peşin 
olarak Ziraat bankasında açılaiı husûsi bir fona yatırılmakta bakiyesi de yedi yılda Ödenmekte
dir. 

Gelen mallar zürraa ibedeMnin % 20 si peşin olmak ve bakiyesi yedi senede ve yedi müsavi tak
sitte abnmalk üzer©, satılmakta ve tahsilat yapıldıkça bunlar da yine «ynı fomaya^ırılıııafcfcadır. 

Fionda toplanan bu paralar îıer malî yıl sonunda bir taraftan gelir bütçesine gelir, diğer taraîtan 
sermayesine nrafiısuben Ziraat Bankasına ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek kayıt 
ve tediye KÜunmâkta ı̂r. 

1948 - 1949 devresi sonunda bu şekilde bankaya ödenmiş bir para yoktur. * 

1949 - mp devreteri i * £ 

B u d e r r e d e ; • s - t « . j . ı , . -, 

1. Meşrut yardım olarak 7 503 000 dolar 
2. Marshall Kredisi lolarak 36 .000 000 » 
3. Hibe olarak 17 216 000 > 

60 719 000 

Olmak üzere ceman 60 719 000 dolar yardım yapılmış bulunmaktadır. '"'* 

* 
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Bunlar aşağıdaki hizmetlere tahsis olunmuştur : 

Lira 

14 013 000 
400 000 

9 000 000 
850 000 
609 000 
300 000 

8 752 000 
300 000 
300 000 

1 540 000 
aam.ooo. 
5 520,000-

55 405 000 

Tarım sektörü 
Su işleri Bayındırlık 
Karayolları 
Sağlık 
Denizyolları 
Demiryolları 
Etibank 
İstatistik 
Harita 
Et ve balık 
Buğday 
Kyaua 

Bu devrenin yardım yekûnu ile tahsis yekûnu arasındaki farkın 3 098 000 doların tedarik mü
saadesi ancak 1950 - 195Î devresinde alınmış olmasından 1.060"000- dolunu- d& teferilfc yardim» mti-
taallik bulunmasından ileri geldiği- anlaşılmıştır. 

Bu kısımda bir noktanın tavzihinde- fayda görüyoruz. Bu devrede istihlâkte kullanılmak maksa-
diyle buğday ithal olunmak üzere hibe şeklinde verilen 16 000 000 dolar ile Toprak Mahsulleri Ofisi 
(13 821 000) dolarlık ithalât yapmış ve bunu piyasaya satarak elde eylediği (38̂ -186*-000) Türk lira
sını Hazine namına Merkez Bankasına ayrı bir hesaba yatırmıştır. Hibe karşıhğr Türk liralarının 
% 95 1er hesabına yatırılarak liberasyonlarda istimal edilmesi icabetmefete iken bu* muamelenin iki 
seneye yakın bir zamandan beri yapılmadığı görülmüştür. 

Bu mevzuda E. C. A İdaresiyle gerekli mutabakatın her halde istihsali suflefciy,le mezkûr para
nın ya % 95 1er hesabına, yatırılması veyahut krediden verilmiş telâkki edilecekle bütçeye gelir kay
dedilmesi hususunun daha fazlar geciktirilmemesi muvafık olur. Ancak bu pajpanjn.Mbe telâkki edi 
lerek % 95 hesabına, yatırılmasını ve bu suretle bu hesabın müsait bir hale ifrağa suretiyle prog
ramların tahakkuku için gerekli liberasyonların süratle yapılmasının temini cihetine gidilmesini 
kanaatimizce uygun buluyoruz. 

Aynı mülâhaza ile (16 000 000) dolarlık hibeden bakiye kalan (2 Î79* 090)'» >dttUfeuı piyasa sek
törüne tahsis edilmiş, itibar olunaıak buradan elde edilecek Türk lİralaramn' % dürlev hesabına yatı
rılması hususunu da tetkika değer görüyoruz. 

1950 - 1951 devresi : 

Bu devrede tamamı hibe olmak üzere 45 milyon dolarlık yardım yapılmıştır. 
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Bu yardımın tahsis yerleri aşağıda gösterilmiştir : 

8 501 000 
801 000 

4 500 000 
60 000 

1 644 000 
4 918 000 

795 000 
9 301 000 

13 822 000 
658 000 

45 000 000 

Tarım sektörü 
Hava alanları 
Makine ve saire 
Elektrik işleri etüd idaresi 
Sağlık işleri (İlâçlar) 
Etibank (Sarıyer Barajı) 
M. T. A. (Raman rafineri tesisatı) 
Piyasaya 
Millî Savunma (Kurslar, malzeme) 
Hilton Oteli (İbrahim Ethem Ecza Fabrikası) 

1948 - 1949 ve 1949 - 1950 devrelerine ait tahsisler tamamiyle istimal olunmadan bu tahsislerin 
kullanılmaması iktiza etmekte ise de bilâhara piyasaya ve Millî Müdafaaya yapılan tahsislerden bâzı
larının istimali hususunda mutabakat hâsıl olduğu öğrenilmiştir. 

1951 - 1952 devresi : 

Bu devreye yapılan 70 milyon dolarlık yardımın tahsis mahalleri şöyledir. 

Endirekt 
yardım 

Direkt yar- Ressource 
Mevzular dım SpĞcial $ Yekûn $ 

Millî Savunma 
Makine ve Kimya Endüstrisi 
Tarım 
Sağlık 
Karayolları 
Su işleri 
Hava meydanları 
Etibank 
Sümerbank 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Piyasa (Petrol müştakları) 

2 000 000 
6 200 000 
1 000 000 
3 500 000 

— 
— 

7 300 000 
— 

2 500 000 
— 

14 000 000 
2 500 000 
7 260 000 

— 
— 

650 000 
819 000 

10 245 000 
3 063 000 

— 
8 963 000 

14 000 000 
4 500 000 

13 460 000 
1 000 000 
3 500 000 

650 000 
819 000 

17 545 000 
3 063 000 
2 500 000 
8 963 000 

22 500 000 47 500 000 70 000 000 

Direkt ve endirekt yardımlarından bütçe açıklarının kapatılmasına tahsis edilenler, 

A) 1950 yılı Bütçesi 

1950 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesi bütçe açığını teşkil eden (173 939 000) liranın 
(154 949 000) lirasının, doğrudan doğruya yardım ve tiraj hakları şeklindeki Marshall Plânı yar
dımından temin olunan malların satışından hâsıl olacak Türk liralariyle kapatılmasını derpiş etmiş
tir. 

Sabık iktidarın bütçenin tanziminde* bu hususta E. C. A. İdaresinin tam mutabakatini istihsal 
etmemiş olması yüzünden bu miktar yıl sonunda ancak (81 185 475) lira olarak tahakkuk etmiştir 
ki, müfredatı yukarda endirekt yardımlar hakkındaki izahatımızın 1949 - 1950 devresine ait kıs
mında gösterilmiştir. 



B) 1951 yûı Bütçesi . -

1951 yılı Bütçe Kanununun (3) ncü maddesi, (234 77Ö 500) lira bütçe açığının, 

a) Avrupa Tediye Birliğinin Kurulması hakkındaki Anlaşmanın (10) ncu maddesi gereğince 
memleketimize tahsis edilmiş bulunan 25 milyon dolarlık alacaklı başlangıç meblâğından 1 Tem
muz, 1951 tarihine kadar kullanılacak kısmının Türk lirası karşılığı Merkez Bankasınca Hazine 
hesabına nakledilmek suretiyle, 

p) Avrupa Kalkınma Programı gereğince memleketimize muhassas vasıtasız yardımlardan el
de edilecek malların satış ve tahakkukundan hâsıl olacak Türk liralariyle, 

c) Akdolunacak iç istikraz hâsılı ile kapatılacağını derpiş etmiştir. 

'"Yıl içinde : 

a) Fıkrasında mevzuubahs olan membadan (70 000 000) > lira 
b) » •» » » • (80 000 000) T> 

Olmak üzere (150 000 000) lira temin olunmak suretiyle bütçe açığının kamilen kapatılması 
sağlanmıştır. 

< *. 
"v" C) 1952 yılı Bütçesi u 

1952 Bütçe Kanununun 3 ncu maddesinde (199 470 401) lira bütçe açığının, 

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

''B) Akdolunacak iç istikraz hâsılı ile kapatılacağı yazılıdır. 

1952 yılı içinde (a) fıkrasına göre bütçe açığına tahsis olunan miktar 30 milyon lira bulun
maktadır. 

1952 yılı Bütçe Kanununun (3) ncü 'maddesinin (b) fıkrasının kaldırılarak yerine (30) milyon 
dolarlık kota kredisinin Türk paraları mukabilinin irat kaydedilmesi için hazırlanan kanun tasarısı 
Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulunuyor. Binaenaleyh açığın (84) milyon liralık kısmı bu su
retle kapatılacaktır. 

Açığın (30) milyon lirasının varidat fazlalariyle; geri 'kalan (55) milyon liralık kısmının ise 
bütçenin masraf tertipleri tasarruflariyle karşılanması derpiş olunmaktadır. 

Yıl sonlarında iptal olunan masraf tertiplerinde vaki tasarruflar mahiyetini alan tahsisat mik
tarları : 

Lira 

1948 yılımda 53 892 264 
.11949 » 47 589 959 
1950 » 47 701 285 
1951 » ' 88 180 977 

: Bulunduğuna göre 19ı*ij2 yık Bütçesinin masraf tertiplerinde husule gelecek tasarrufların tahmin 
edilen miktardan aşağı olmryacalğmı kabul etmek mümkündür. 

Bu kısma son vermeden evvel Marshall plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilin
de elde edilecek yardımların bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline ilişik 1 . i n . 1950 ta-
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rihli ve 5582 sayılı Kanunun (2) maddesi hükmünün tatbikatından da kısaca bahsetmeyi faydalı 
görüyoruz. 

Bu maddede kanunun birinci maddesinde yazılı anlaşmalar gereğince karşılığı Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasına yatırılması gereken yardımlardan aynı maddenin A. B. C. ve D fıkrala
rında yazılı daire ve kurumlarca kullanıldığı halde mukabili Türk liraları bu daire ve kurumlarca 
karşılanamıyan kısımlar Hazinece avans suretiyle temin olnnur. Bu avansların tasfiye tarzı ayrı 
bir kanunla tesbit edilir, denilmektedir. 

Hazinenin bu hükme istinaden avans olarak kendi menabiinden Cumhuriyet Merkez Bankası
na yatırdığı paraların yekûnu tetkikatmız tarihinde (83 050 936,58) lirayı bulmuştur. 

Bu miktarın (26 118 453,47) lirası doğrudan doğruya Hazine mevcudundan (37 721 215,36) 
lirası da 1949 - 1950 yılı yardım programından istihlâk maksadiyle buğday mubayaa etmop üzare 
Toprak Ofisine tahsis olunan (13 821 000) dolârm mukabili olup Of is taraf mdan Merkez Bankasında 
muvakkat bir hesaba yatırılan ve E. C. A. idaresiyle hâsıl olacak mutabakata göre ya Gelir Bütçesine 
irat veya 1% 95 1er hesabına "tevdi edilecek olan paranın muvakkaten istimali suretiyle temin 
edilmiştir. 

« 
« • 

Kotaya gelince E. P. U. İdaresinin döviz imkânını sağamak bakımından temin eylediği 50 000 000 
dolarlık döviz kredisi mahiyetindedir. Tamamı döviz açığının kapatılması hususunda istimal edil
miştir. Beş kısım olup birinci . kısım tam ikinci kısım 2 milyon 3 ncü kısım 4 milyon 4 ncü kısım 
6 milyon 5 nci kısım da 8 milyon doları peşin tediye şartiyle 10 milyonluk 5 partide istimal edilmişı-
tır. Borçlanılan miktar hakikatta 30 milyon dolardır. Döviz vaziyetimiz aktif durum olup tekuar 
pasif hale gelince kredinin tekrar istimali de mümkün olabilecektir. 

Emisyon vaziyeti 

Hazinenin kefaletini haiz bonoların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına* reeskonta arzedil-
mesi suretiyle yapılan emisyonların 1950 - 1952 üç aylık vaziyeti eriyle; en son 27 . XII . 1952 ta
rihindeki durumları ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Devlet Hazinesi, halihazırda, evvelki idarelerin bütçe hizmetlerinin Merkez Bankasının yapacağı 
emisyonlarla karşılanması şeklinde fütursuzca baş vurulan ve malî bünyemizi çok sarsıntılara 
mâruz bırakan bu kötü usulün yaratmış olduğu vaziyetin tazyiki altındadır. 

Ancak bugün bu yol katı şekilde kapatılmış bilhassa bir taraftan katma bütçelerin açıkları
nın kapatılması maksadiyle emisyona müntehi bono ihracı mekanizması diğer taraftan İktisadi Dev
let Teşekküllerinin sermaye ihtiyaçları için mütezayit bir seyirle bono ihraç etmeleri imkânı he
men kamilen denecek derecede bertaraf edilmiştir. 

Vekâlet eski devirlerin miras bıraktığı bu vaziyeti ıslah etmek için gerekli tedbirleri ve te
şebbüsleri almak hususunda azimli ve kararlıdır. Bundan duyduğumuz memnuniyet ve şükran his
lerimizi burada belirmek isterim. ** 

Cetvelin tetkikmda yalnız Toprak Mahsulleri Ofisinin bu yoldan temin ettiği kredilerin 
29 . XH . 1952 tarihinde 521 000 000 lirayı bulduğu görülmektedir, 

Ofisin borç miktarının tezayüdünde çiftçi mallarının kıymetlendirilmesi mevzuunda alman ted
birler cümlesinden olarak, mubayaalarının çok artmış ve dolayısiyle stokların bugüne kadar göirul-
memiş bir hacma varmış olmasının âmil olduğu meydandadır. 
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Tarihi Lira 

31.12.1949 43 766 503£5 
31.12.1950 S5 392 645#6 
31.12.1951 229 332 956,— 
30 .11.1952 399 850 798,— 

Toprak Mahsulleri Ofisinin devir sermayesi olarak istimal eylediği kısım hariç bırakılsa dahi, di
ğer İktisadi Devlet Teşekküllerine mütedavil ve hattâ bazan sabit sermaye olarak bundan evvel 
emisyona müracaat suretiyle verilmiş olan paraların, bu müesseselerin devamı kabul edildiği müd
detçe geri alınmaları hiçbir suretle mevzuubahis olamıyacağma göre bütçenin umumi müzakeresin
de de temas ve arzetmiş olduğumuz gibi bir an evvel konsolide hale getirilerek Tüıkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası muamelelerini; kendi esas fonksiyonu dâhilinde daha rahat işler salim bir hale 
getirilmesi lüzumuna şiddetle Tsaani bulunuyorum. Bu hususta her halde bir hal çaresi bulunmasını 
Hükümetimizden temenniye şayan görüyorum. 

AUvn Vttdyeti 

1950 yılından itibaren altın mevcudumuz Merkez Bankasından alınan malûmata istinaden aşağı 
da gösterilmiştir. 

Tarihi Banka malı Mevduat 

25 . 3 .1950 278 668 841 153 039 TPI 
•24. 6.1950 266 065 140 158 221-384 
30. 9.1950 254 336 037 153 221334 
B0.12.1050 266 073 043 153 326 436 
31. 3 .1951 266 076 985 153 323 415 
30 .6 .1951 266 «95 113 153 322 165 
29. 9 .1951 266 114 878 153 322 162 
29 .12.1951 268 806 276 153 322 162 
20 .12.1952 248 416 711 153 299 655 

29 . XII . 1952 deki miktarın yekûnu 127 495 801 kilo altına ve 143 459 000 dolara tekabül et
mektedir. Mevduat olarak gösterilenler 48 654 664kito olup Hazine ile amortisman sandığının ban
kaya tevdi eyledikten -altıalftKân'. 

Bu münasebetle son iki yıl içindeki borsa harici Türk altınlariyle külçe altın fiytalarını da aşa
ğıda göstermeyi faydalı buluyorum. ' 
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25 
24 
30 
30 
31 
30 
29 
29 
28 
27. 
27 . 

Tarih 

3 
6 
9 

12 
3 
6 
9 
3 
6 
9 

12 

. 1950 

. 1950 

. 1950 

.1950 

. 1951 
1951 

. 1951 
. 1952 
.1952 

1952 
195£ 

Cumhuriyet 
atltın 

40,25 
31,90 
3 2 , -
33,10 
32,60 
33,80 
34,60 
37,70 
38,30 
38,30 
4 2 -

Beşat 
altın 

44,— 
36,10 
37,60 
38,30 
38,— 
38,30 
39,50 
42,50 
42,70 
44,05 
46,80 

Külçe 
Gram 

5,97 
4,64 
4,67 
4,75 
4,83 
5,09 
5,25 
5,70 
5,58 
5,80 
6,10 

Döviz vaziyeti 

15 . 1 . 1953 tarihindeki döviz vaziyetimiz şöyledir : 

15 . 1 . 1953 Bakiyesi 

1. Serbest dolar sahası 
2. EPU Memleketleri 
3. Diğer memleketler 

58 418 000 ( — ) 
71 804 000 ( — ) 
11 899 000 ( + ) 

118 323 000 ( — ) 

Mevduat 

Bankaların üç aylık hesap hulâsalarına göre son üç senelik 
mervduat vaziyeti aşağıda gösterilmiştir: 

â 

31 
31 
30 
30 
31 
31 
30 
30 
31 
31 
30 
30 

Tarihi 

12 
. 3 
. 6 
. 9 . 

12 
. 3 
. 6 
. 9 

12 
. 3 
. 6 

9 

1949 
. 1950 
. 1950 

1950 
. 1950 

1951 
1951 
1951 
1951 

. 1952 

. 1952 

. 1952 

(Milyon lira olarak) 

Tasarruf 
mev

duatı 

464,7 
522,9 
546,2 
636,6 
576,0 
623,3 
638,4 
640,5 
738,4 
797,7 
789,9 
781,5 

Ticari 
mev
duat 

301,7 
327,2 
308,6 
289,7 

• 372,8 
403,6 
391,6 
414,9 
516,2 
529,6 
553,4 
575,8 

Resmî 
mevduat 

789,9 
219,3 
234,1 
226,1 
226,6 
269,8 
380,7 
306,9 
367,3 
368,1 
398,7 
474,1 

Bankalar 
mevduatı 

32,7 
35,7 
29,9 
31,1 
54,7 
51,4 
74,4 
72,1 

101,3 
104,4 
83,5 
87,6 

Umumi 
yekûn 

1989,0 
1105,1 
1118,8 
1082,5 
1230,1 

5 1348,1 
1385,1 
1434,4 
1723,2 
1799,8 
1825,5 
1915,0 



Senetler cüzdanı 
Hazine kefaletini 

haiz bonolar 29 . 9 .1951 29 .12 .1951 

Ziraat Bankası 
(Millî Korunma Kanunu) 
Ziraat B. (Su işleri) 
Etibank 
Sümerbank 
Tekel 
Devlet Denizyolları ve Liman. 
Devlet Demiryolları 
Topra^ Mahsulleri Ofisi 
P. T, T. Gene^ Müdürlüğü 

Yekûn 
Ticari senetler, 
Zirai senetler 

67.365.000 
54.760.000 
69.230.000 
95.100.000 

100.000.000 
111.930,000 
120.055.031,55 
290.000.000 
60,54Q.Ö0Q 

968.980.031,55 
212.446.349,38 
114.207.347,89 

67.815.000 
54.760.000 
69.230.000 
95.100.000 

100.000.000 
111.930.000 
111.315.687,61 
332.000.000 

59.604.000 

1.001.755.687,61 
242.961.438,81 
103.032.497,55 

UMUM} YEKÛN 1.295.633.728,82 1.347,749.623,97 

29 . 3 .1952 28 .6 .1952 

69.744.000 
54.760.000 
69.230.000 
95.100.000 

100.000.000 
115.930.000. 
118.293.986,83 
265.000.000 

59.604.000 

947.661.986,83 
301.753.084,14 
160.882.373,32 

68.605.000 
54.760.000 
69.230.000 
95.100.000 

100.000.000 
115.930.000 
118.255.130,89 
146.000.000 

59.604.000 

827.484.130,89 
347.163.382,14 
179.957.954,47 

1 
1 
1 
5 

1. 
3 

1.410.297.444,29 1.354.605.467,50 1.7 



Senetler cüzdani 
Hazine kefaletini 

haiz bonolar 25 . 3 .1950 24.6.1950 

Ziraat Bankası 
(Millî Korunma Kanunu) 73.365.000 69.365.000 
Ziraat B. (Su işleri) 54.760.000 54.760.000 
Etibank 69.640.000 69.640.000 
Sümerbank 96.550.000 96.950.000 
Tekel 83.500.000 98.000.000 
Devlet Denizyolları ve Ldman. 69.930.000 79.930.000 
Devlet Demiryolları 48.442.712,66 71.900.078,68 
Toprak Mahsulleri Ofisi 115.000.000 118.000.000 
P. T. T. Genel Müdürlüğü 43.700.000 50.700.000 

Yekûn 654.887.712,66 709.245.078,68 
Ticari senetler 90.254.369,74 109.868.401,24 
Zirai senetler 40.571.396,80 62.744.286,51 

UMUMÎ YEKÛN 785.713.479,20 881.857.766,43 

30.9.1950 30.12.1950 

69.365.000 69.365.000 
54.760.000 54.760.000 
70.030.000 70.030.000 
96.950.000 97.300.000 

100.000.000 94.500.000 
84.930.000 84.930.000 

119.252.966,63 114.148.061,50 
183.000.000 196.000.000 
54.700.000 58.700.000 

832.987.966,63 839.733.061,50 
145.419.123,32 170.189.325,14 
86.508.348,30 77.158.822,11 

.064.915.438,25 1.087.081.208,75 
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Eşhas zimemi hesaplan 

Muhtelif daireler hizmetleri için dış memleketlerden mubayaatta bulunulmak üzere, elçiler, 
elçilik memurları, ataşeler veya merkezden bu maksatla memuren izam olunanlar namına 1938 tari
hinden itibraen açılmış olan avans ve krediler, bu mevzuda bâzı çalışmalar yapılmış olmasına rağ
men bugüne kadar mahsupsuz bırakılmııtır. Bunlara ait sarf evrakının yapılan mütevali talep ve 
müracaatlara rağmen henüz vekâlete tevdi edilmediği görülmüştür. Zaman geçtikçe sarf evrakının 
tam olarak ihzar edilip veya bulunup mahsup muamelesinin tekâmül ettirümesi daha ziyade müş
külâta uğrıyacağına şüphe yoktur. Bilhassa, müfredatının tetkikında basılarının dış memleketler 
yollukları ile staj ve tahsil masrafları gibi hususata mütaallik bulunduğu görülmüştür ki, bugü
ne kadar mahsupsuz bırakılmaları sebebi anlaşılamamıştır. Miktarı mühim bir yekûna,baliğ olan 
ve halen bir kısmı vefat etmiş alâkalılar namına eşhas zimemine alınmış bulunan bu avans ve 
kredilerin süratle mahsuplarının temin olunarak Hazine hesaplarının tasfiyesi ve ödendiği yıllar 
bütçelerindeki ödenekler iptal edilmiş olduğu cihetle, mütaakip yıllara ait katî hesapların da sıhhatli 
hale getirilmeleri, bilhassa temenniye şayan bulunmaktadır. 

Bu avatts ve kredilerden mütevellit eşhas zimeminin ait oldukları dairelerle, miktarları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Dairesi . Yılları Miktarı 

1947 
1947-
1947-
1947-
1947-
1947-

•1938 
•1937 
•1943 
• 1938 
•1943 

249 070,48 
9 079 892,56 
51 917 480,44 

49 178,04 
1 879 882,— 

45 263,17 

63 880 766,69 
Komisyonun, takdirlerine saygılarımla arzederim. 

Başvekâlet "grupu 
Millî Savunma V. (Kara) 

» » » (Hava) 
» » » (Deniz) 
» » > {As. Fb.) 
» » » (Harita) 

İstanbul Mebusu 
H. Hüsman 



240/4 — Devlet Borçlan 
1952 1953 yılı için 
Yi İı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı i?**?**̂  kabul eçjlen 
M. Tahsisatın nev'i, Lira * Lir^ Lira 

İkinci hısım. - Persoml 
masraf lan 

I - Maaş, ücret, tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Emekli, dul ve yetim maaşı ve 
tahsisatları 79 431 200 79 431 200 79 431 200 
Vatanî hizmet karşılığı maaşlar 

10 Maaşlar 800 000 800 000 800 000 
20 Çocuk zammı 5 000 1 000 T """ 

Fasıl yekûnu 805 000 801 000 801 000 

IJ - Başka haklar 
Mülga 551 sayılı Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 40 000 40 000 40 000 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 14 ncü maddenin (E1) fıkrası 
gereğince ödenecek % 1 1er 5 140 000 5 890 000 5 890 000 

12* 28, nci madde gereğince ödene- . 
cek yönetim masraflarından 
Hazine payı 1 200 001 1 200 001 1 200 001 

13 65 nci madde gereğince harb 
malûllerine yapılacak yardım
lar 50 000 50 000 50 000 

14 89 ncu madde gereğince Ödene
cek emekli ikramiyesi ' 10 000 000 15 000 000 15 000 000 

15 42,56,64,81 ve 90 ncı maddeler 
gereğince yapılacak ödemeler 600 000 380 000 380 000 

16 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 
60 ve 61 nci maddeler gereğin
ce yapılacak ödemeler 2 400 000 3 000 000 3 000 000 

Fasü yekûnu 19 390 001 25 520 001 25 520 001 

îkinci kısım yekûnu 99 666 201 105 792 201 105 792 201 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Beşinci kısım 

I - îç borçlar 

A) Konsolide borçlar 
805 2094 sayılı Kanun gereğince 

çıkarılan (ikramiyeli % 5 faiz
li 1933 istikrazı) tahvilleri 

10 Faiz ve ikramiye 132 138 59 418 59 418 
20 îtfa 990 000 1 044 000 1 044 000 
30 Umumi masraflar 5 862 4 082 4 082 

Fasıl yekûnu 1 128 000 1 107 500 1 107 500 

806 2463 ve 2614 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan ( % 7 gelirli 
Sivas - Erzurum demiryolu 
1934 istikrazı) tahvilleri 

807 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

Faiz ' 
İtfa 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

3322 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (ikramiyeli ve % 5 
faizli 1938 istikrazı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Umumi masraflar 

973 632 
1 858 160 

16 708 

2 848 500 

289 465 
486 600 

5 135 

843 552 
1 988 240 

12 208 

2 844 000 

254 924 
520 800 

5 476 

843 552 
1 988 240 

12 208 

2 844 000 

254 924 
520 800 

5 476 

Fasıl yekûnu 781 200 781 200 781 200 

808 4057 ve 4625 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (1941 demir
yolu istikrazı) tahvilleri 

10 Faiz ve ikramiye 3 075 021 2 919 880, 2 919 880 
20 îtfa 2 509 920 2 665 060 2 665 060 
30 Umumi masraflar 23 059 25 760 25 760 

Fml yekûnu 5 608 00Q 5 610 700 5 610 700 
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809 

810 
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812 

813 

240/6 Devlet Borçları 

M. 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

Tahsisatın nev'i 

4275 sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan (Millî Müdafaa istik
razı) tahvilleri 
Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

4938 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (Kalkınma istikrazı) 
tahvilleri 
Faiz 
itfa 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

5072 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (% 6 faizli 1947 Hazi
ne) tahvilleri 
Faiz 
itfa 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

5185 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (% 6 faizli 1948 istik
razı) tahvilleri 
Faiz 
itfa 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

4753 ve 5618 sayılı kanunlar ge
reğince çıkarılan (Toprak tah
villeri) 
Faiz 
itfa 
Umumi masraflar 

1952 
Yılı 
tahsisatı 
Lira 

7 289 842 
5 450 080 

22 578 

12 762 500 

6 669 827 
4 578 400 

20 973 

11 269 200 

11 954 556 
7 777 800 

19 444 

19 751 800 

6 573 567 
3 807 700 

14 733 

10 396 000 

210 354 
93 000 
6 646 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istaıtn 
Lira 

6 919 462 
5 820 460 

28 478 

12 768 400 

6 391 027 
4 857 200 

26 573 

11 274 800 

11 480 956 
8 251 400 

29 144 

19 761 500 

6 323 978 
4 052 000 

19 522 

10 395 500 

235 220 
114 160 

6 620 

kabul edilen 
Lira 

6 919 462 
5 820 460 

28 47S 

12 768 400 

6 391 027 
4 857 200 

26 573 

11 274 800 

11 480 956 
8 251 400 

29 144 

19 761 500 

6 323 978 
4 052 000 

19 522 

10 395 500 

235 220 
114 160 

6 620 

Fasü yekûnu 310 000 356 000 356 000 
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Tahsisatın nev'i 

5382 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (1949 istikrazı) tahvil
leri 

1952 
Yılı 

taMsatı 
• Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Faiz ve ikramiye 
îtfa 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

5864 sayılı Kanun gereğince çı
karılan (%'5 faizli 1951 istik
razı) tahvilleri 
Faiz 
îtfa 
Umumi masraflar 

6 766 578 
3 682 100 

17 322 

10 466 000 

3 000 000 
2 116 981 

20 019 

6 540 250 
3 907 600 

19 650 

10 467 500 

2 904 775 
1 910 000 

8 625 

6 540 250 
3 907 600 

19 6?50 

10 467 500 

2 904 775 
1 910 000 

8 625 

Fasıl yekûnu 0 8 049 000 

B) Dalgalı borçlar 
459 sayılı Mahsubu Umumi 
Kanunu gereğince çıkarılan 
(% 2 faizli Hazine tahvilleri) 
nin 1932 - 1952 yıllan kupon 
bedelleri ile nakden ödenecek 
kesirleri 
Faiz 
îtfa 
Nakden ödenecek kesirler 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

1 194 
59 877 

1 
153 

61 225 

Fasü yekûnu 5 137 000 4 823 400 4 823 400 

( ) sayılı Kanun gereğince 
çıkarılan ( % 5 faizli 1952 is
tikrazı) tahvilleri 
Faiz 0 5 000 000 0 
îtfa 0 3 024 259 0 
Umumi masraflar 0 24 741 0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul «dilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

817 1513, 2248, İ354, 2?01, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 10 000 25 000 25 000 

818 4649 sayılı Kanun gereğince 
su işleri kredisi için yapılacak 
ödemeler 

10 Faiz 889 000 799.300 799 300 
20 îtfa 0 1 000 000 1 000 000 

Pasü yekûnu 889 000 1 799 300 1 799 300 

819 4604 sayılı Kanunun geçici 1 
nci maddesi gereğince Zirai 
Donatım Kurumu sermaye kre
disi için yapılacak ödemeler 

10 Faiz İİ7.5ÖÖ 236 947 236 947 
20 îtfa * 250 000 250 000 250 000 

Fasıl yekûnu 367 500 486 947 486 947 

820 4911 sayılı Kanunun geçici 
maddesi gereğince Devlet Kâ
ğıt ve Basım Umum Müdürlü
ğü sermaye kredisi için yapı
lacak ödemeler 

10 Faiz 68 200 51 836 51 836 
20 îtfa 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Fasıl yekûnu 1 068 200 1 051 836 1 051 836 

821 Hükme bağlı borçlar 1300 000 2000000 2000000 
822 3892 sayılı Kanunla temin olu

nan ceza evleri kredisinin faizi 32 100 8 750 8 750 
823 5358,5480,5582 sayılı kanunlar 

gereğince Türkiye Cumhuriye
ti Merkez Bankasına yapıla
cak ödemeler karşılığı 11 000 000 10 000 000 10 000 000 



M. 

10 
20 

Derlet Borçlan 

Tahsisatın nev'i 

5433 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Üretme Çiftlikleri ser
maye kredisi için yapılacak 
ödemeler 
Faiz 
itfa 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

99 000 
250 000 
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1953 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen 
Lira 

198 000 
250 000 

kabul edilen 
Lira 

198 000 
250 000 

Fasıl yekûnu 349 000 448 000 448 000 

îç borçlar yekûnu 95 535 225 104 059 333 96 010 333 

II - Dış borçlar 
2434 sayılı Kanun gereğince 
Birleşik Sosyalist Sovyet Cum
huriyeti Hükümetinden temin 
olunan kredi taksiti 1 653 105 1 653 105 1 653 105 
3525, 3738, 4171, 4882, 5359, 
5582,. 5676, 5852 ve 5977 sayılı 
kanunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar 

11 10 milyon Sterlinlik ingiliz 
kredisi faizi 

12 10 milyon Sterlinlik ingiliz 
kredisi itfası 

13 10 milyon Sterlinlik ingiliz 
kredisi umumi masrafları 

Yekûn 

21 15 milyon Sterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazı faizi 

22 15 milyon Sterlinlik ingiliz ve 
Fransız istikrazı itfası 

Yekûn 

31 2 milyon^Sterlinlik ingiliz is
tikrazı îaizi 

32 2 milyon Sterlinlik ingiliz iş-
tikrazı itfası 

Yekûn 

567 519 

1 684 394 

136 

2 252 049 

1 620 046 

. 6 242 009 

7 862J055 

216 007 

832:268 

1 048 275 

470 130 

2 029 390 

119 

2 499 639 

1 431 381 

6 430 674 

7 862 055 

190 851 

857 424 

1 048 275 

470 130 

2 029 390 

119 

2 499 639 

1 431 381 

6 430 674 

7 862 055 

190 851 

857 424 

1 048 275 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

41 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazı faizi 

42 264 750 000 Fransız Franklık 
Fransız istikrazı itfası 

Yekûn 

51 1.0 milyon Dolarlık Amerikan 
kredisi faizi 

52 10 milyon Dolarlık Amerikan 
kredisi itfası 

Yekûn 

61 12 500 000 Dolarlık Milletlera
rası tmar ve Kalkınma Banka
sı kredisinin faiz ve masrafları 

62 12 500 000 Dolarlık Milletlera
rası îmar ve Kalkınma Banka
sı kredisinin itfası 

63 12 500 000 Dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkınma Ban
kası kredisinin umumi masraf
ları 

Yekûn 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

29 178 

112 420 

141 598 

81 390 

843 472 

924 862 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

25 780 

115 818 

141 598 

61 385 

843 472 

904 857 

25 780 

115 818 

141 598 

61 385 

843 472 

904 857 

e v »*ı*-<ı •»«-• 

850 000 

0 

850 001 

71 38 milyon Dolarlık Marşal kre
disi faizi 1 341 970 

81 36 milvon Dolarlık Marşal kre
disi faizi 1 271 340 

91 25 200 000 Dolarlık Milletler
arası îmar ve Kalkınma Bah-

. kası kredisinin faiz ve masraf
ları 0 

907 600 

907 602 

2 683 940 

2 542 680 

907 600 

907 602 

2 683 940 

2 542 680 

1 290 000 1 290 000 

Fasıl yekûnu 15 692 150 19 880 646 19 880 646 

ŞB24 sayılı Kanun ile 1951 yılı 
Bütçe Kanununun 3 ncü mad
desi gereğine© sağlanan ala
caklı başlangıç meblâğı (po
zisyon inisiyal) faizi 2 933 079 1 785 002 



F. M. 

828 

11 
21 
22 

Devlet Borçları 

1 

Tahsisatın nev'i 

5824 sayılı Kanunla tasdik edi
len anlaşma gereğince temin 
olunan krediler 
Alacaklı başlangıç kredisi faizi 
Kote kredisi faizi 
Kote kredisi itfası 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

0 
0 
0 

0 
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1953 yılı için ,; 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 
0 
0 

0 

1 785 002 
2 541 028 
5 507 972 

9 834 002 

Dış borçlar toplamı 20 278 334 23 318 753 31 367 753 

Beşinci kısım yekûnu 115 813 559 127 378 086 127 378 086' 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

99 666 201 105 792 201 105 792 201 
115 813 559 127 378 086 127 378 086 

UMUMÎ YEKÛN 215 479 760 233 170 287 233 170 287 





Orta öğretim 

Line ve ortaokulların genel giderlerini gösterir 8 No. lu cetvel aşağıdadır : 

No. 8 

Bölüm : 418 — Lise ve ortaokulların gene} giderleri 

1952 yılı rakamı 1953 yılı teklifi 
Lira Lira 

850 000 850000 

Lira 

280 000 
177 000 
50 000 
40 000 
40 000 
20 000 
10 000 
40 000 
20 000 

10 000 
100 000 

3 000 
60 000 

S50 000 

403 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

okulun 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

I * 
» 

yıllık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
.» 
» 

— 

Kömür gideri 
Odun » 
Aydınlık » 
Su » 
Temizlik malzemesi gideri 
Telefonla konuşma gideri 
Telefon tesisatı » 
Kırtasiye » 
Beden eğitimi hareket ve müsa
bakaları gideri 
İlâç gideri 
Çeşitli idare gideri 
Hayvan yem bedeli 
Lâboratuvar malzemesi gideri 

Toplam 
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1952 yılı içinde İsparta Ortaokulu lise haline iffrağ olunmuş ve Elâzığ'da bir kız öğretmen 

okulu anılmıştır. Ayrıca 34 ortaokul açılmıştır. 9 No. lu cetvel açılan yerleri göstermektedir : 

No. 9 

1952 - 1953 öğretim yılında açılan ortaokullar 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

Afyon 
Ankara 

» 
> 
» 
» 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 

Bursa 
Burdur 
Çoruh 
Denizli 
Diyarbakır 
Eskişehir 
Elâzığ 
Erzurum 
tçel 
izmir 
Kastamonu 
Kars 
Kocaeli 
Konya 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Ordu 
TraJbzoaı. 

» 
> 

Tunceli 
» 
» 

Urfa 

: Şubut 
: Yıldırımbayazıt 
: Nallıhan 
: Kızılcahamam 
: Yenimahalle 
: Çubuk 
: Koçarlı 
: ivrindi 
: inönü 
: Muradiye 
: Yeşilova 
: Fındıklı 
: Sarayköy 
: Lice 
: Seyitgazi 
: Ağın 
: Aşkale 
:' Mut 
: Kınık 
: Kargı 
: Arpaçay 
: Sapanca 
: Ilgın 
: Nuseybin 
: Köyceğiz 
: Malazgirt (Alpaslan) 
: Gölköy 
: Maçka 
: Beşükdüzü 
: Çaykara 
: Ovacık 
: Nazimiye 
: Pülümür 
: Suruç 

Ortaokul iken lise haline getirilenler : İsparta lisesi 

Yeniden açılan öğretmen okulları : Elâzığ Kız öğretmen Okulu 

Ortaokulu bulunımıyan yerlerin kısa zamanda ortaokula kavuşabilmesi içioı halkın yardımı ile 
okul binası yapan derneklere yardım müspet neticeler vermiştir. Bu yardım miktarı bu bakım
dan artırılmaktadır. 1960 yılındaki 144 959 lira ödenek, 1952 yılında ek ödenek ile birlikte 
1 500 000 liraya çıkarılmış ve 1953 yılında 1 300 000 olarak teklif olunmuştur. 

Okulların ders vasıtalarının ikmali bakımından geçen yıl verilen ek ödenekle birlikte 350 000 
lira 1953 yılında 250 000 lira fazlasiyle 600 000 lira olarak konulmuştur. 

1951 Bütçesinin 741 nei bölümünde ek ödenekle birlikte verilen 2 990 000 liranın v§ keza 1953 
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Bütçesinin aynı bölümüne konan 2 400 000 liranın sarf yerleri ve diğer hususat hakkında gerekir
se şifahi izahat arzolunacaktır. 

Yüksek öğretim 

Muhtelif yabancı memleketlerde okuyan öğrencilerin umumi yekûnu 1868 dir. Halen Paris, Lon
dra, Waşington ve Bern'de olmak üzere dört müfettişlik mevcuttur. Üniversitedeki ve yüksek okul
lardaki mu'htaç öğrencilere tedavi yardımı 100 000 liradır. Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri 
30 000 lira fazlasiyle 150 000 dir. Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burs
lar için 450 nci bölümde 344 500 fazlası ile 458 250 lira tahsisat konulmuştur. Bu fazlalık 450 nci bö
lümde yeniden açılan 11 nci maddeden ileri gelmiştir ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde okuyan 312 öğrenirinin ayda yüz lira bursu ve ortalama 50 lira harç ve sair giderleri karşılı
ğıdır. 312 öğrencinin 260 ı İçişleri ve 52 si Maliye Bakanlığı hesabına okumaktadır. 

Meslekî ve teknik öğretim 

Meslekî ve teknik öğretimde 1952-1953 ders yılı başından itibaren mevcuda ilâve olarak faaliyete 
geçirilmiş olan okul, şube ve kurslar aşağıdaki 10 numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Teknik öğretimde 1952 

No : 10 

1953 ders yılı başından itibaren ilâve olarak faaliyete geçirilen okul, şube 
ve kurslar 

I 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Okullar : ,• 
Muş Sanat Okulu 
Ankara Yapı Enstitüsünde İnşaat Tekniker Okulu 
Ankara Erkek Teknik öğretmen Okulunda Elektrik Tekniker Okulu 
İstanbul Yapı Enstitüsünde İnşaat Tekniker Okulu 
İzmir Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsünde Motor - Makina Tekniker Okulu 
Çanakkale (Nedime Hanım) Kız Enstitüsü] 
İskenderun Kız Enstitüsü > 
Muğla Kız Enstitüsü 

Akhisar Kız Orta Sanat Okulu 
Bafra Kız Orta Sanat Okulu 
Bergama Kız .Orta Sanat Okulu 
Bilecik Kız Orta Sanat Okulu 
Kars Kız Orta Sanat Okulu 
Kırklareli Kız Orta Sanat Okulu 
ödemiş Kız Orta Sanat Okulu 

Alaşehir Akşam Kız Sanat Okulu 
Aksaray Akşam Kız Sanat Okulu 
Milas Akşam Kız Sanat Okulu 
Menemen Akşam Kız Sanat Okulu 
Mustafakemalpaşa Akşam Kız Sanat Okulu 
İstanbul Çağaloğlu Akşam Kız Sanat Okulu > 
Nazilli Akşam Kız Sanat Okulu 
Osmaniye Akşam Kız Sanat Okulu 
Ünye Akşam Kız Sanat Okulu 
Vezirköprü Akşam Kız Sanat Okulu 
Yalvaç Akşam Kız Sanat Okulu 

Orta sanat okulu 
lenler. 

iken kız enstitüsüne çevri-

Akşam kız sanat okulu iken kız orta sanat 
okuluna çevrilenler. 

Yeniden açılanlar. 
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li - Şubeler f£7 

Elâzığ, Bilecik ve İzmit Erkek Sanat ve okullarında elektrikçilik şuuesi. 

İzmir Mithatpaş/a Erkek Sanat Enstitüsünde radyoculuk şubesi. 

Eskişehir, Te'kirdağ, Sivas ve Konya Erkek Sanat enstitüleritnde traktör, ziraat aletleri 
şübeşji. 

Elâzığ ErJkek Sanat Enstitüsünde yol makinaları tamiri şubesi. , 

III - Kurslar 

Gezici kadın kursu 
Demircilik ve marangozluk gezici köy 
kursu (Artvin, Bingöl ve Antalya'da) 
Orman bölgelerinde açılan yapı kursları 
Demircilik Ve marangozluk sa'bît ilce 
kursu 
Galvanozculük kursu 
Boton-ajcılık kurtsu 
örme moibilyacılık kursu 
Buz dolapları tamirciliği kursu 

50 

25 
10 

9 
10 
11 
12 

Sayısı Sayısı 

Radyoculuk kursu ^ 3 
Duvarcılık ve sıvacılık kursu " • 5 
Döşemecilik kursu 1 

12. Ele'ktrik kaynakçılığı kursu 1 
13. Teknik resim kursu 5 

10 14 İnce saraciy,e 'kürsü 1 
3 15. Tuğla ve kiremit pişirme kursu 5 
2 16. Kadın berberliği tekâmül kursu 1 
2 17. Manikür, pedikür kursu 1 
4 1.8. Komi, garson ve aşçı yetrfştirme kursu 1 

Meslekî ve Teknik öğretim okullarının 1952 malî yılı genel giderleri aşağıdaki 11 No. lı cet
velde gösterilmiştir : 

* w « 

No. 11 " ^ 

(4/91/20) 

Meslekî ve Teknik öğretim okullardım 1952 malî yılı gen'el giderleri ^ | j ^ 

Lira 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

ıs, 

Yiyecek ve burs ücreti 
Temizlik 
îlâç 
Yakacak ve sınai kömür 
Tenvirat, muharrik kuvvet, 

mazot, makina yağı, benzin 
Su 
ilân 
İdare kırtasiyesi 
Matbu evrak ve defterler 
Müteferrikat 
öğrenci kitap ve kırtasiyesi 
Okul kitaplıklarına alınacak 
kitap ve dergi 
Lâboratuvar 
Temrin 
Telefon 
Kira 
öğrenci yol parası 
öğrenci hamam ve tıraşı 

1 009 250 
72 000 
28 000 

450 387 

387 000 
62 000 

9 840 
33 500 
— — 

108 500 
15 000 

51 000 
38 000 

540 000 
28 000 

.102 575 
11 270 

5 000 
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Lira 

19. 
m. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 

öğrenci harçlığı 
De#s ve atelye levazımı, mal
zeme 
Tesisat ve mefruşat 
Onarma 
Griyim 
Kitap; telif' tercüme ve öğren
ci filim ve makineleri 
Yangın söndürme araçları 

Toplam 

7 000 

412 000 
285 000 
218 000 
378 000 

26 000 
1 300 

4 368 722 

1953 yılında alınacak 830 700 liralık tahsisat aşağıdaki 12 No. lı cetvelde beyan olunduğu 
vochil'e sarf olunacaktır. 

No : 12 

1953 yılında alınacak 830 700 liranın beyanı : 

A) Mevcut kursların masrafları : 

. . • ı * 

1. Gezici köy kadın kursları 
2. Gezici köy demircilik ve marangozluk kursları 
3. Demircilik ve marangozluk ilce kursları 
4. Duvarcılık ve dülgerlik yapı kursları 

B) 1953 yılında faaliyete geçirilecek kursların masrafları : 
1. Gezici köy demircilik ve marangozluk kursları 
2. Demircilik ve marangozluk ilce kursları 
3. Duvarcılık ve dülgerlik yapı kursları 
4. Gezici köy kadınları kursları 
5. îlce sıhhi tesisat kursları 
6. örme mobilyacılık kursları 
7. Kunduracılık kursu 
8. 8 tane halk eğitim kursu 
9. Halk eğitimi için Ticaret öğretim okullarında açılacak meslek 

kursları (15 muhtelif kurs) 
10. Endüstri kursları (5 tane kurs) 
11. Esnaf kursları (10 kurs) 
12. öğretmen tekâmül kursları (16 kurs) 
13. 4 tuğla ve kiremit kursu ile kurslarla ilgili bastırılacak kitap ve 

broşürler 

"•1 

3'ayiî 

427 
121 
13 
15 

Yıllık 
u Maliyeti 

X 400 = 
X 1 400 = 
X 2 000 = 
X 2 0 0 0 = 

Tutarı 
Lira 

188 400 
169 400 
26 000 
30 000 

414 800 

20 X 
10 X 
10 X 
40 X 

5 X 
3 X 
1 X 
8 

15 
5 

10 
16 

3 800 
5 000 
4 000 
1 300 
2 000 
2 000 
4 000 

= 
=-
= 
= 
= 
= 
= 

76 000 
50 000 
40 000 
52 000 
10 000 
6 000 
4 000 

16 000 

6 000 
10 000 
20 000 

103 600 

22 300 

830 700 Genel Toplam 
1952 - 1953 ders yılı içerisinde faaliyet halinde bulunan kursların durumu aşağıdaki 13 No. lu 

cetvelde gösterilmiştir : 
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No :18 

1952 - 1953 ders yılında faaliyet halinde bulunan kurslar 

Kurs sayısı 

1. Demircilik ve marangozluk gezici 
köy kursları 

2. Gezici köy kadın kursları 
3. Demircilik ve marangozluk (2 yıl

lık) sabit ilce kursları 
4. Dülger ve duvarcılık yapı ve orman 

yapı kursları 
5. Galvanoculuk kursu 
6. Bobinaj cılık kursu 
7. örme mobilyacılık kursu 
8. Oksijen kaynakçılık kursu 
9. Buz dolapları tamirciliği kursu 

10. Radyoculuk kursu 
11. Duvarcılık ve sıvacılık kursu 
12. Döşemecilik kursu 
13. Boyacılık kursu 
14. Elektrik kaynakçılığı kursu 
15. Köy kadınları gezici halıcılık kursu 
16. öğretmen tekâmül kursları 

Toplam 

124 
473 

13 

15 
3 
3 

' 2 
1 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
3 

33 

683 kurs 

1953 yılında yeniden yapımı programa alman meslekî ve teknik öğretim okulları ve tesisleri 
için ayrılan 2 500 000 liralık tahsisatın sarf şekli aşağıdaki 14 No. lı cetvelde gööfteıriıLmiştir. 

No. : 14 

1953 yılında yeniden yapımı programa alııunııış olan meslekî ve teknik öğretim okulları 
ve tesisleri 

1. Adana Motor ve Makine Okulu 
2. Kırşehir Erkek Sanat Enstitüsü Demir ve Taş 

işleme atelyeleri (iki a'telye) 
3. Izmdt Erkek Sanat Enstitüsü Elektrik Atelyesi 
4. Eskişehir Kız Enstitüsü 
5. Siird Erkek Sanat Enstitüsü 
(i. Burdur Erkek Sanat Enstitüsü Demir Atelyesi 
7. Malatya Ticaret Lisesi 
8. Burdur Kız Enstitüsü 
9. Denizli ve Samsun Erkek Sanat enstitülerine ilâ

ve edilecek traktör ve .ziraat aletleri şulbeleri 
a/telyeleri 

10. izmir Motor ve Makine Okuluna avadanlık, ma
kine 

11, öğretici filimler atelyesi m .ikine ve tesisleri 

1953 

300 000 

120 
70 
100 
100 
70 
100 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

50 000 

200 000 

200 000 
80 000 



150 
100 
75 
.150 

000 
000 
000 
000 

50 000 
80 
100 

100 
150 

000 
000 

000 
000 

50 000 
105 000 

2 500 000 
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1953 

12. Denizli ve Samsun Erkek Sanat enstitülerine ilâ
ve edilecek traktör ve ziraat aletleri şubeleri 
için lüzumlu makine ve avadanlık 

13. Manas Kız Enstitüsü 
14. Yoagad Erkek Sanat Enstitüsü 
15. Kırıkkale iş Okulu 
16. izmir Karşıyaka Kız Enstitüsü (mevcut binanın 

ikmali 
17. Artvin Erkek Sanat Enstitüsü (bina ve istimlâk) 
18. istanbul Bakırköy Kız Orta Sanat Okulu 
19. istanbul Kazlıçeşme Kız Orta ve Erkek Orta Sa

nat o'kulları 
20. Ankara Kız Olgunlaşma Enstitüsü 
21. Yapı işleri müdürlüğüne alınacak teknisiyen 

kadroları (E cetveli 8 aded) 
22. Kırklareli Erkek Sanat Enstitüsü (istimlâk) 
23. Adana Mötör ve Makine Okulu için makine, ava

danlık 

Toplanı 

Son senelerde makinalı ziraatin ve makina ile yol inşası mevzuunun memleketimizde birinci plân
da yer almasına mütenazır olarak Millî Eğitim Bakanlığının bu inkişaf seyrine göre teknik eleman 
yetiştirmek bakımından iki yıldan beri plânlaştırdığı teknik kursların faaliyetini takdirle kaydetmek 
gerekir. Bunun gibi halk tarafından büyük alâka ve rağbet gören diğer sanat kurslarının da faaliyet
leri çok müspet ve pratik semereler sağlamıştır. Sanat okulu mezunlarının durumları iş hayatındaki 
inkişaf nispetinde geçen yıllara nazaran daha müspet bir istikâmet arzetmektedir. 

Devlet Tiyatrosu 

Devlet Tiyatrosu 1953 yılı talhsisatı 200 000 lira fazlasiyle 1 308 000 liradır. Henüz kuruluş ha
linde bulunan Devlet Tiyatrosu ve tesislerinin ancak ikmali halinde bu sanat müessesemizin cidden 
takdire değer çalışması ile sanat hayatımızda hakiki muvaffakiyet safihasına ulaşması mümkün olabi
lecektir. Tahsisatın sarf şekli hakkında gerekirse şifahi izahat arzolunacaktır. 

Eski eserler ve müzeler 

415 nei bölümden verilen tahsisatın müzeler ve anıtlara üç yıl içinde sarf şeklini aşağıdaki 15 
No. lu cetvel göstermektedir: 

N«. 15 

415. Bölümden 1951 ve 1952 de verilen ve 1953 için teklif edilen ödenekler 

Kazı 
Müzelere ve yayına Anıtlara Sair giderlere Toplam 

Yıllar Lira Lira Lira Lira Lira 

1951 
1952 
1953 

177 610 
157 825 
250 000 

50 498 
19 611 
50 000 

223 757 
334 165 
500 000 

48 135 
129 000 

— 

500 000 
640 000 
800 000 
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Sair bölümlerden anıtların onarımı için verilen ve teklif edilen Ödenekler 

Yıllar Lira 

1951 448 493 
1952 158 250 
1953 867 258 

Anıtların onarımı için 1953 yılında 868 258 lira ödenek konmuştur. 

1952 yılında 415 nci bölümden 32 müzeye 157 825 lira sarf edil mistir. 1953 yılı Bütçesinden 39 
müzeye 250 000 lira sarfolunacaktır. 

1952 yılında yapılan onarımlara 334 165 lira sarfedilmiştir. 1953 te yapılacak onarımlar için 
500 000 lira ödenek konulmuştur. Gerekirse sarf mahalleri hakkında şifahi izahat arzolunacaktır. 

Kütüphaneler 

Kütüphaneler genel giderlerinin 421 nci bölümünün 11 nci maddesi geçen yıla nazaran 70 000 
lira fazlasiyle 220 000 liradır. Bu tahsisatın kifayetsizliği birçok zaruri masarifi karşılama imkâ
nını bahşetmemektedir. 

Millî Kütüphane 

Millî Kütüphane genel giderleri 50 000 lira fazlasiyle 150 000 lira olarak tesbit olunmuştur. 
Gerekçede de belirtildiği gibi, 50 000 liralık fazlalık Millî Kütüphaneye ek bir bina yapılması, 
Namık Kemal ve Yenidoğan Mahallerinde açılan halka ödünç kitap verme servislerinin mas
raf yekûnundan ileri gelmektedir. 

Hulâsa : • -ı 

Millî Eğitim Bakanlığının, bütçe tasarruflarında âzami titizlik gösterdiği, hizmetlerde daha 
plânlı ve bilhassa pratik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak müspet istikamete teyeccüh eyle-. 
diği görülmektedir. Ancak muhtelif hizmetlerin gereği gibi ifası bakımından, bilhassa ilk öğretim 
dâvasının muhakkak surette ilmî ve müspet bir plâna bağlanarak bu muayyen programın icabet-
tirdiği tahsisatın sağlanması zaruri bulunmaktadır. 

Arzolunan temenni ve imkânların nazara alınması kaydiyle 1953 yılı Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçe teklifini Yüksek Komisyonun tasvibine saygı ile arzederim. 

Elâzığ Mebusu 
, . - • . . Ömer Faruk Sanaç 



MÜH Eğitim Vekâleti — 257 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

101 Vekil tahsisatı 5 400 5 4Ö0 5 400 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 

İkinci kısım - Personel 
masrafları • • * 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 761 000 1 761 000 1 76i 000 
12 Vilâyetler memurları maaşı 119 699 100 138 339 600 138 339 600 
21 Merkez memurları açık maaşı 500 500 500 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 23 727 52 445 52 445 

Fasıl yekûnu 121 484 327 140 153 545 140 153 545 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 168 900 171 540 171 540 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 5 448 060 .5 823 420 5 823 420 
20 Köy öğretmenleri ücreti 9 208 500 8 116 500 8 116 500 
30 Eğitmenler ücreti 2 394 220 2 260 600 2 260 600 

Fasıl yekûnu 17 219 680 16 372 060 16 372 060 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 53 440 53 440 53 440 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 268 060 598 060 59S 060 

Fasıl yekûnu 321 500 651 500 651 500 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 662 052 833 208 833 208 
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F. M. 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı. 
Lira 

50 000 

i 409 922 

11 000 

332 000 

10 000 

60 000 
98 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 

209 

210 
217 

50 000 

4 909 922 

11 000 

382 000 

10 000 

60 000 
148 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncü maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 

10 789 ve 4644 sayılı kanunlar ge
reğince verileecek ek görev taz
minatları ile başöğretmenler 
ücreti 

20 Askerlik dersleri öğretmenleri
nin ücretleri 

30 Mesleki ve teknik okullar öğ
retmenlerinin ders fkzersız ve 
şeflik ücretleri 

50 000 50 000 

7 491 795 
2 100 

8 481 665 
2 100 

50 000 

4 909 922 

11 000 

382 000 

10 000 

60 000 
148 000 

Fasıl yekûnu 4 970 922 5 570 922 5 570 922 

50 000 

8 481 665 
2 100 

5 193 747 

82 600 

1 000 000 

5 352 264 

82 600 

1 000 000 

5 352 264 

82 600 

1 000 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

40 Ders ücreti 

Fasıl yekûnu 

Türk ve tslâm ansiklopedile-
riyle klâsik eserlerin ve tercü
melerin hazırlanması işlerinde 

Çalıştırılacak memurlara ve me
sai saati dışında çalıştırılacak 
Riyaseticumhur Flârmonik Or
kestrası üyelerine verilecek 
fazla mesai ücretleri 

îkinci kısım yekûmı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye _ 
20 Döşeme ^ 
30 Demirbaş •&&&'' 
40 öteberi masrafları *** 
50 Aydınlatma **' 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş .«* 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma "*" 

Fasıl yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

500 000 500 000 500 000 
_ i # - ^ 

6 776 347 6 934 864 6 934 864 

34 500 34 500 34 500 

159 013 223 179 084 364 179 084 364 

5 500 
3 000 
15 000 
6 000 

12 000 
10 000 

51 500 

5 500 
3 000 
15 000 
9 000 
15 000 
10 000 

57 500 

5 500 
3 000 
15 000 
9 000 
15 000 
10 000 

57 500 

11 700 
3 000 
14 000 
9 300 
4 200 
20 000 

62 200 

11 700 
3 000 
14 000 
9 300 
6 000 
30 000 

74 000 

11 700 
3 000 
14 000 
î) 300 
6 000 
30 000 

74 000 

Basılı kâğıt ve def eterler 90 000 90 000 90 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
V 11 ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ; 

ve masrafları , 
11 Merkez posta ve telgraf ücret 

ve masrafları 75 000 75 000 75 000 
12 Vilâyetler posta ve telgnıf üc

retleri 277 000 277 000 277 000 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafla i'i 24 000 24 000 24 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 1.0 000 10 000 10 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

306 Giyecekler 6 000 8 725 8 725 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 225 950 225 950 225 950 
20 Geçici görev yolluğu 125 000 125 000 125 000 
30 Müfettişler yolluğu 450 000 450 000 450 000 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 9 000 9 000 9 000 
50 Ecnebi uzman, öğretmen ve 

hizmetlilerle bunlara yardımcı --<»*« 
personelin yolluk ve başka mas
rafları 

70 Gezici başöğretmen lerin yol hık
ları 

(S0 Köy öğretmenlerinin zaruri yol 
paraları 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

386 000 

45 000 
95 000 

140 000 

386 000 

45 000 
129 271: 

174 274 

386 000 

45 000 
129 274 

174 274 

23 000 

170 000 

60 000 

23 000 

130 000 

5 000 

23 000 

130 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 1 062 950 967 950 967 950 

308 4598 sayılı Kanun gereğince — 
ödenecek tedavi masrafları ve ; -
yollukları *? 

11 Merkez 10 000 10 000 10 000 
12 Vilâyetler 131 500 151 500 151. 500 

Fasıl yekûnu 141 500 161 500 161 500 
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Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 
Lise ve ortaokullardaki atlı 
arabalar masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Kira bedeli 
Haberleşme 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Fasıl yekûnu 

ttçtincü kısım yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• . . . 

2 000 

2 000 

55 000 

25 000 

1 310 

86 310 

5 000 
1 000 
1 500 
2 500 
2 000 
1 000 

22 000 
8 000 
8 000 

18 765 

09 765 

2 095 225 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

- ' . . - - . . 

2 000 

2 000 

56 310 

25 000 

0 

85 310 

5 000 
1 000 
1 500 
2 500 
2 000 
1 000 

22 000 
8 000 
8 000 

18 765 

69 765 

2 075 024 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

" ÎT , '' > 

2 000 

2 000 

56 310 

25 000 

0 

85 310 

5 000 
1 000 
1 500 
2 500 
2 000 
1 000 

22 000 
8 000 
8 000 

18 765 

69 765 

2 075 024 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 0 3 000 3 000 
5805 sayılı Kanun gereğince 
anıtlar yüksek kurulu üyeleri
ne verilecek huzur hakları ve 
yolluklar 
Müzeler ve anıtlar masrafları 

10 000 
640 000 

10 060 
800 000 

15 000 
850 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

417 Yüksek okulların umumi mas
rafları 

10 Yüksek Öğretmen Okulu mas
raf l an 

20 Eğitim enstitüleri masrafları 
30 Öğretmen okulları masrafları 
40 Ankara Devlet Konservatuvarı 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

96 000 
480 000 
862 220 
185 000 

96 000 
480 000 

1 000 000 
185 000 

96 000 
480 000 

1 000 000 
185 000 

Fasıl yekûnu 1 623 220 1 761 000 1 761 000 

418 Lise, ortaokul imam - hatip 
okulları umumi masrafları 

10 Lise ve ortaokul umumi mas
rafları 850 000 850 000 850 000 

20 Tmam - Hatip okulları umumi 
masrafları 0 48 000 48 000 

Fasıl yekûnu 850 000 898 000 898 000 

419 Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 

10 Teknik, Teknik öğretmen, 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
okulları masrafları 1 007 «00 1 007 600 1 007 600 

20 Ticaret ve diğer meslek okul
ları ve enstitüleri masrafları 4 368 722 4 368 722 4 368 722 

Fasıl yekûnu 5 376 322 5 376 322 5 376 322 

420 Köy enstitüleri umumi masraf
ları ve enstitü mezunu köy öğ- ; - —,.<•*.•*-„ 
retmenleri ile ilgili masraflar 

10 Köy enstitüleri umumi masraf
ları 7 900 000 9 700 000 9 700 000 

20 Köy öğretmenlerinin donatım 
masrafları .120 000 6 000 6 000 

30 Uygulama bahçeleri tesis ve 
tazmin masrafları ile çahsma 
aracı bedelleri ' ' 50 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 8 070 000 9 756 000 9 756 000 
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F. 

421 

422 

423 

424 

M. 

11 

12 

13 

14 

Tahsisatın nev'i 

Kütüphaneler masrafları 
Kütüphaneler umumi masraf
ları 
Vekâlet Kütüphanesi masraf
ları 
Okul kütüphaneleri umumi 
masrafları 
Millî kütüphaneler umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 
Riyaseticumhur Filârmonik 
Orkestrası umumi masrafları 
tstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

L50 000 

3 000 

6 000 

100 000 

259 000 

120 000 

20 000 

60 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

220 000 

3 000 

6 000 

150 000 

379 000 

150 000 

20 000 

60 000 

kabul edilen 
Lira 

220 000 

3 000 

6 000 

150 000 

379 000 

150 000 

20 000 

60 000 
425 Ecnebi memleketlere gönderi

lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 

11 Basın - Yayın ve Turizm 
Umum Müdürlüğü 

12 Adliye Vekâleti 
13 Millî Eğitim Vekâleti 
14 Bayındırlık Vekâleti 
15 İşletmeler Vekâleti 
16 Çalışma Vekâleti 

5245 sayılı Kanun uyarınca ec
nebi memleketlere gönderile
cek fevkalâde sanat istidatlı 
çocukların her ^eşit masrafları 
Aylık ve sair istihkakları yol-
lama masrafları 

17 

20 

65 000 
32 500 
296 760 
45 500 
6 500 
13 000 

27 000 

6 000 

Fasıl yekûnu 492 260 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 78 250 

73 500 
34 500 
257 500 
30 000 
8 500 
19 500 

27 000 

6 000 

456 500 

78 250 

73 500 
34 500 
257 500 
30 000 
8 500 
19 500 

27 000 

6 000 

456 500 

78 250 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

427 Korunmaya muhtaç çocuklar 
umum masrafları 

428 Kamp masrafları 
450 Üniversite ve yüksek okullarda 

okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 

10 Millî Eğitim Vekâleti 
11 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

451 Yayın, inceleme, derleme mas
rafları 

10 Yayın masrafları 
30 İnceleme masrafları 
40 Derleme masrafları 

Fasıl yekûnu 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit masrafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ye mas
rafları 

30 Fulbright Kültür Anlaşması 
masrafları 

40 Kültür münasebetleri umumi 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

455 Prevantoryum v& sanatoryum 
umum masrafları 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kaibul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 000 1 250 000 1 250 000 
10 000 10 000 10 000 

113 750 113 750 113 750 
0 344 500 350 000 

113 750 458 250 463 750 

310 000 410 000 435 000 
16 480 16 480 16 480 
1 140 1 140 1 140 

327 620 427 620 452 620 

69 500 69 500 69 500 

240 000 240 000 240 000 

20 000 20 000 20 000 

10 000 10 000 10 000 

100 000 100 000 100 000 

370 000 370 000 370 000 

390 000 390 000 390 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

458 Fuar ve sergi masrafları 
10 Yurt içinde ve dışında açılacak 

resim ve heykel sergüerinin her 
türlü masrafları 

20 îzmir Fuarında açılacak eği
tim pavyonunun her türlü mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

476 Kurs masrafları 
10 Kurslar umum masrafları 
20 Meslekî ve teknik kurslar 

477 

• V »'• 

Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 

5 700 

9 500 

15 200 

50 000 
680 700 

Fasıl yekûnu 730 700 

5 700 

9 500 

15 200 

75 000 
830 700 

905 700 

10 000 

5 700 

9 500 

15 200. 

75 000 
830 700 

905 700 

10 000 

Dördüncü kıaım vekûnu 20 625 822 23 654 342 23 739 842 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 33 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 yılları bordan 180 000 
20 1928 - 1947 » » 10 000 

Fasıl yekûnu 190 000 

504 5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 700 000 

Beşinci kısım yekûnu . 923 000 

33 000 

180 000 
10 000 

190 000 

700 000 

923 000 

33 000 

180 000 
10 000 

190 000 

700 000 

923 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istemen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 

602 

605 

608 

Devletin üzerine aldığı mas
raflar 

10 Parasız yatılı talebenin pan
siyon ücretleri ile başka mas
rafları 646 500 

20 Memur çocuklarının pansiyon 
ücretlerinden yapılacak indir
meler karşılığı 35 000 

Pasü yekûnu 681 500 

Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin maaşları için 
özel okullara yardım 

100 000 

60 000 

385 000 

646 500 

35 000 

681 500 

100 000 

60 000 

646 500 

35 000 

681 500 

100 000 

60 OOO 

455 686 

yonuna yardım 
613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 

intikal etmiş olan binalardan 
çeşitli kültür hizmetlerinde 
kullanılacak olanların her 
türlü masraflannı karşılamak 
mak^adile vilâyet ve kazalara 
yardım 

30 000 30 000 

0 
Altıncı kışını yekûnu 2 406 500 

60 000 

2 737 186 

455 686 
609 

611 
612 

Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumları ile 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
Unesco Türkiye MiUî Komis-

50 000 
1 100 000 

50 000 
1 300 000 

50 000 
1 300 000 

30 000 

60 000 

2 737 186 



-İftttt Bğitira Vekâleti — â67 

Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

1952 
Y ı l ı 

taJusiMü 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 
İkinci kısım yekûnu 159 013 223 179 084 364 179 084 364 
Üçüncü kısım yekûnu 2 095 225 2 075 024 2 075 024 
Dördüncü kısım yekûnu 20 625 822 23 654 342 23 739 842 
Beşinci kısım yekûnu 923 000 923 000 923 000 
Altına kısım yekûnu 2 406 500 2 737 186 2 737 186 

UMUMt YEKÛN 185 069 170 208 479 316 208 564 818 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımları 
Devlet malı binaların onarımı 600 000 810 000 810 000 
Devletçe intifa edilen âmme, 
tüzel kişiliklerine ait binaların 
onarımı 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 700 000 910 000 910 000 

Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane
lere ilişkin her türlü gereçleri
nin döşeme, demirbaş, ders 
aletlerinin onarımı 50 000 50 000 50 000 
İstimlâk ve satmalma masraf 
lan 50 000 200 000 200 000 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pıntı için para ve ayın yardımı 10 000 000 12 000 000 15 000 000 
Vilâyet ve kaza merkezlerinde 
halk tarafından yaptırılan 
okul binaları için müteşebbis 
derneklere yardım 
Ortaokul binası yaptıran mü
teşebbis derneklere 500 00Q 900 000 900 000 



268 — Milli Eğitim 

M. Tahsisatın nev'i 

20 îlkokl binası yaptıran müte
şebbis derneklere 

Fasıl yekûnu 

Lise ve ortaokullar için satınah-
nacak her çeşit dershane, ya
takhane, mutfak Ve hastane 
gereçleri döşeme, demirbaş, 
ders aletleri masrafları 
Yeni tesisler 

10 5375 sayılı Kanuna göre açıl
mış ve açılacak olan yurt ve aş
evlerinin tesis masrafları 

20 Mesleki ve teknik okullar açıl
ması ve mevcutların genişletil
mesine dair olan 4304 sayılı 
Kanuna ek 5641 sayılı Kanun 
gereğince yapılacak masraflar 

Fasıl yekûnu 

II - Sermaye tahsisleri 
2133 sayılı Kanunla kurulan 
Devlet kitapları döner serma
yesi zaran karşılığı 
Doğu Üniversitesinin kurulu
şu hakkında yapılacak her tür* 
lü masraflar 

Yatırımlar yekûnu 

Yapı işleri ve esaslı onarımları 
0 öğrenci yurtlrı 
0 Millî Eğitim Vekâleti 
0 istanbul Opera binasının yapı

mı 

Fasıl yekûnu 

Vtkfttoti » 
1052 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsilatı istenen kabul edile» 
Lira Lira Lira 

0 400 000 400 000 

500 000 1 300 000 1 300 000 

350 000 600 000 600 000 

150 000 200 000 200 000 

2 500 000 5 000 000 5 000 000 

2 650 000 5 200 000 5 200 000 

50 000 50 000 50 000 

0 1 000000 1 000 000 

14 350 000 21 310 000 24 310 000 

0 2 400 000 0 
0 400 000 0 
0 1 000 000 0 

0 3 800 000 0 



22 - Bayındırlık Vekâleti 

» 



R*por 

10 A . 1953 

Bütee Komisyonu Riyasetine 

Bayındırlık Vekâleti 1053 yılı Bütçe tasansmı tetkik ettik : 

Umumi mütalâa ve dilekleri raporumuzun sonunda kaydetmek üzere giderlerin ve nimetlerin 
tahlili aşağıda gösterilmiştir. 

1. Bayındırlık Vekâleti 1953 Bütçesinin (A/l) cetveli yekûnu geçen yıla nazaran 674 158 lira 
faztasiyle 8 065 230 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fazlalığın 644 158 lirası personel güderleri ve 30 000 lirası Yönetim giderleri kısımlarındadır. 
Diğer kısumlar yekûnunda bir değişiklik yok/tur. 

İkinci kısım - Personel giderleri : 

1952 Bütçesini tetkikimiz sırasında. Bayındırlık Vekâletinin üzerine almış dlduğu vazife ve hiz
metlerde mevcut teknik eleman kadrosunun bir hayli genişlemiş ve önümüzdeki yıllarda, tazyik 
eden ihtiyaçlar karşısında, daha da çok genişleme zarureti bulunan iş hacmim karşılryacak yeter
likte olmadığı kanaat ve mütalâasını izhar etmiş, Etüd, proje, keşif, murakabe ve kontrol işlerinin 
iâyikıyle yapılabilmesi kemiyet ve keyfiyet bakımından yeter miktarda teknik personelin teşkilât
ta bulundurulımasüyle mümkün olacağını ifade etmdftfk. 1950 yılından bu yana Bayındırlık Ve
kâleti iş hacminin 1950 yılı 100 hesabiyle, 1951 de 150, 1952 de 180, 1953 te 220 ye yükselmiş ol
duğunu görürüz. Buma mukabil personel giderlerini teşkil eden 2 nci kısım yekûnu yine 1950 yılı 
(100) hesabiyle 1951 yılında 113, 1952 de 115, ve 1953 yılında 124 raddesini ancak bıılabılmek-
tadir. 

Bu itibarla personel giderlerindeki artışı, artan iş haormnm bir icabı Olarak kabul etmek zaru
reti vardır. 

Bölümlerdeki antıg miktar ve sebepleri kendi bölümlerinde ayrı ayrı mütalâa edilmiştir. 

Bölüm 201 — Aylıklar : 

Bu bölüme 1962 yılı Bütçesine nazaran 168 780 lira fazlasiyie 4 610 500 lira konulmuştur. Faz
lalık 13 adedi merkez ve 25 adedi iller teşkilâtına ait olmak üzere 38 aded teknik memurun (L) 
cetvelinden çıkarılmasından ile'ri gelmiştir. Bunların senelik tutarı 125 100 liradır, Geriye kalan 
43 680 lira 1 ve 2 üst derece terfi farklarını karşılamaktadır. 

Bayındırlık Vekâleti fiilî kadro adedi 304 ü merkez ve'745 i vilâyetler teşkilâtımda olmak üze
re 1049 dur. Bunların yıllık tutarı 4 416 300 liradır. 1 ve 2 üst derece terfiler dolayısiyle fiilî kad
roya nazaran 515 400 lira fazla ödenmek lâzım gelmektedir. 

Bu itibarla bütçeye bu iki kalemin yekûnu olan 4 931 700 lira konulması icabetmekte ise dr 
251 534 lira noksaniyle 4 610 500 lira teklif edilmiştir. Aradaki farkın ek görev tasarruflarından 
karşılanacağı anlaşılmıştır. Halen 58 adedi merkez ve 203 adedi iller teşkilâtında olmak üzere 261 
teknik elemana ek görev verilmektedir. Bu kadroların tediye edilmiyen 1/3 leri noksan kalan 
Ödeneği karsılıyaeaktır. 

Vekâlette mecburi hizmetli kimselerden kadro dışında istihdam edilen yoktur. 



BdlÜm 202. — Hizmetliler ücreti : 

Bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 130 540 lira fazlasiyle 625 540 lira konulmuştur. Fazla i-
ğın 16 060 lirası ücret intibakı dolayısiyle vâki olan artışlara aittir. 122 700 lirası yeniden ihdas 
edilen 39 kadronun karşılığıdır. 7 800 lirası da «E» cetvelinde olup daimî mahiyet arzeden 2 kad
ronun «D» cetveline geçirilmesinden dolayı hâsıl olan Üarktır. 

Buna mukabil bugünün ihtiyacına cevap veremiyen ve senelik tutarı 16 020 lira tutan 15 kad
ro cetvelden çıkarılmıştır 

İhdas edilen kadroların mahiyet ve lüzumu üzerinde durduk. 

Memleketimiz için hayati bir ehemmiyet arzeden yeraltı sularının mahiyet ve durumlarını araş
tırıp tesbit ve Teknik Üniversitede kurulan Hidro Jeoloji Enstitüsü ile iğ birliği temin etmek maksa-
diyle bir dokümantasyon bürosunun kurulması icabetmiştir. Diğer taraftan yeni liman inşaatı 
için dış krediden faydalanılarak satın alınan tarak gemileri için mevcut kaptan, makinist ve müret
tebat kadrolarının adedi artırılmıştır. 

* Ayrıca su işlerinin günden güne genişliyen iş hacmim karşılamak ve Vekâlet Teşkilât Kanunu
na dayanılarak ihdas edilmiş bulunan su şube müdürlükleri için 12 kadro ilâve edilmiştir. 

Bölüm 203. — Geçici hizmetliler ücreti : 

Bu bölüm geçen yıldan 305 958 lira fazladır. Artışın mucip sebepleri yukarda arzedilmiştir. 

Ancak Hükümet gerekçesinde de beyan edildiği üzere geçen yıl yüksek komisyonunuzca kabul 
edilen esaslar dâhilinde diğer vekâletler bütçesinde yer alıp Bayındırlık Bütçesine aktarılacak olan 
38 330 969 liralık inşaat için lüzumlu geçici hizmetlere ait kadroların karşılığı olarak aktarıla
cak inşaat ödeneklerinin % 1 nin bu tertibe ilâvesi icabedecektir. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : 

Bu bölüme 1952» yılı Bütçesine nazaran 13 200 lira fazlasiyle 62 400 lira konmuştur. Bu fazla
lık; su işlerinde istihdamına katî surette ihtiyaç bulunan yabancı mütehassısın (yapılan bütün 
araştırmalara rağmen 2 500 liradan aşağı bir ücretle temini mümkün olamamıştır), mevcut kadro 
aylığı olan 1 500 liranın 2 500 liraya çıkarılma smdan ve demiryolları inşaatında 1 200 lira aylık 
ücretle çalıştırılmakta olan yabancı mütehassısın ayhk ücretine yapılması zaruri bulunan 100 lira 
zamdan ileri gelmiştir. 

Bölüm' 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

1953 yılı için L cetvelinden serbest bırakılması teklif edilen kadrolara tâyin edilecek memur
ların kanuni haklarının karşılanabilmesi için bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 8 700 lira 
fazlasiyle 181 300 lira konmuştur. 

Bölüm 209 : Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 

Bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 16 980 lira fazla konulmuştur. Bu miktar memur aylık-
lariyle hizmetliler ücreti tertibine konan ödeneğin % (5,5) na tekabül etmektedir. Fazlalık memur 
aylıkları tertibiyle D cetveli kadrolarının artmasından ileri gelmiştir. 

Bölüm 301 — Merkez daireleri büro giderleri : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 53 760 lira konulmuştur. Fazlalığın hepsi 
öteberi giderlerindedir. 1952 yılı Bütçesinin tanzimi sırasında su işleri işletme merkez binasının 
1951 yılma kadar işletme giderlerinden ödenmekte olan bu gibi masraflarının ait olduğu tertiplerden 
karşılanmasını sağlamak üzere, bu bölümün çeşitli maddelerine tahminî olarak ceman 17 040 liralık 
bir zam yapılmıştı. Diğer maddelere yapılan zamlar ihtiyacı karşıladığı halde, öteberi giderleri mad-



desine yapılan zammın binalarla bahçelerin bakım, su ve temizlik masraflarını karşılamaya kâfi gel
mediği anlaşıldığından bu tertibe 3 000 lira fazla konulması zarureti hasıl olmuştur. 

Bölüm 304. — Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri : 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 11 000 lira fazlasiyle 78 000 lira konulmuştur. Artan iş hacmi 
dolayisiyle merkez ve iller ve yabancı memleketler arasındaki telgraf muhabereleri ve telefon 
konuşmaları artmış olduğundan bu bölümün merkez posta ve telgraf ücretleri maddesine 4 000, 
merkez daireleri telefon giderleri maddesine 5 000 ve iller telefon giderleri maddesine 2 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

Bölü<n 306. — Giyecekler : 

D cetveline dâhil 74 aded müteferrik müstahdem elbise ve ayakkabıya, 27 müstahdem de iş elbise* 
sine veayakkabıya ve 40 müstahdem de paltoya müstahaktır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 1952 Büt
çesinde olduğu gibi 12 300 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 307. — Yolluklar : 

Bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 10 000 lira fazlasiyle 91 000 lira konulmuştur. Faz
lalığın 2 000 lirası sürekli görev yolluğu maddesinde ve 8 000 lirası yabancı memleketler yolluğu 
maddesindedir. 

h cetvelinden çıkarılan kadrolara yeniden yapılacak tâyinleri karşılamak üzere sürekli görev 
yolluğu tertibine 2 000 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. Yabancı memleketler yolluğu maddesin
de haddi zatmÜa bir artış değil, bir azalış vardır. Filhakika bu madde yekunu yıl içinde sağ* 
lanan ek ödenekle 32 000 liraya çıkarılmıştır. Bu madde için teklif edilen ödenek ise 20 000 li-
radir. Tekniğin dev adımlariyle ilerlediği bu devrede memleketimizin bunları yakından takip 
ederek tatbik sahasına koyması ve yüz milyonları bulan yatırımların, diğer memleketlerde .tecrübe* 
sini geçirmiş ve müspet neticesini vermiş olan metot ve sistemlere uygun bir şekilde ele alınabilme
si için teknik personelin daha geniş ölçüde bu işleri mahallerinde incelemesinde fayda ve hattâ 
lüzum ve zaruret aşikârdır. Bu itibarla bu maddeye konan ödeneğin hiç olmazsa geçen yılda olduğu 
gibi 32 000 liraya iblâğını derpiş etmek faydalı olur mütalâasmdayız. Bu paranın yatırımlar 
büt<fesinin 786 ncı bölümünün 11 nci maddesinden 12 000 lira düşülmek suretiyle temini mümkün* 
dür. 

Bu tetkikler neticesinde inşaatın bünye ve mahiyetinde yapılacak tasarruflar bunu ziyadesiyle 
karşılayabilecektir. 

Yine bu bolümde müfettişler yolluğu için konmuş olan 24 000 liranın yetmiyeceği mütalâa
smdayız. Filvaki 1952 yılında tertipler arasında yapılan aktarma ile bu madde yekûnu 25 000 li
raya çikarıldığı halde, ödeneğin tamamen harcandığı görülmüştür. 

îş haommm genişlemiş buulunması daha sıkı bir murakabenin icrasını zaruri kılmaktadır. Tef
tiş mekanizmasının lâyikiyle işliyebilmesi için bu tertibe en az 5 000 liranm ilâvesinin uygun 
olacağı mütaJlâa edilmektedir. Bu parannm 421 nci bölümden indirilmek suretiyle karşılanması 
mümkün görülmektedir. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun gereginnce Ödeencelk tedavi giderleri ve yollukları : 

Bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 6 000 lira fazlasiyle 22 000 lira konulmuştur. Ağır ve 
yıpratıcı şartlar âltınnda çalışan bu Vekâlet elemanlnarmın 4598 sayılı Kanunla kabul edil
miş olan tedavi masraflarını karşılamak üzere ödeneğin teklif edilen şekilde lâyık hadde çıka
rılmış olmasını uygun mütalâa etmekteyiz. 

Bölüm 403 — Temsil güdderleri . * 

Yabancılarla olan münasebetlerin günden güne artması dolayisiyle zaruri ağırlama masrafları 
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için 1952 y*li Bütçesine nazaran 2 000 lira fazlssiyle 5 000 lira konmuştur. 

Bölüm 420— Atatöirik Anıt - Kabir parkının tesis v« bakım giderleri : 

Fark sashasmm plânına göre ağaçlandırılmasında ve bakım masraflarında tasarruf yapılabile
ceği lirifKölazasiyle bu tertibe 5 000 lira noksaîüy^le 80 000 lira ıkonulmuştur. 

B̂ orajm 421 — Yer saremtısflfrcEan ew«â ve son*r» a'lınancak ttedbMer : 

Bu bölüme 1952 yılı Bütçesinde olduğu gibi 35 000 lira teklif edübnîjftir. 4623 saydı Kanunu! 
tahmil ettiğr vecibelerin 80 000 lira ile karşılanması mümkün görüldüğünden 5 000 liranın 307 nci 
bölümün 30 ncu müfettişler yaönğu maddesine Slâvesi uygun mütalâa edilmektedir. 

Bölüm 451 — Yaym giderleri : 

Teknik töraKkiyatı takip edebilmek üzere yabancreseriçrden daha geniş ölçüde istifade mak-
sadiyle bu bölüme 1952 yılı Bütçesine nazaran 3 000 lira faztasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 453 — Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 

Bu bölüme 1952 Bütçesindeki gibi 500 lira konulmuştur. Beynelmilel Barajlar Kurumuna öden
mekte olan para son aylarda 500 liradan 700 liraya çıkarılmış bulunduğundan, ödeneğin de bu mik
tar artırılması zaruri görülmektedir. . . 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları : 

Bu bölüme geçen yıl olduğu gibi 20 000 lira konulmuştur/inşaat tertiplerinden muhtelif sebep
lerle senesi içinde ödenemiyen miktarların bütçenin hazırlanması sırasında tesbiti mümkün olma
dığı gibi bugün de katî miktarı tâyin etmek kabil değildir. Bu bölüme konan ödeneğin evvelki 
.yulardaki -aktarmalar göz önünde tutulmak suretiyle.tezyidi kabil ise de düyuna intikal eden her 
hangi bir borcun ait olduğu tertipten ödenmesi zarureti karsasında geçen seneki miktar aynen 
1$8fif edilmiştir. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları : '] 

Bu ttölüme 501 nci bölüm için serdedilen mülâhazalara binaen geçen sene olduğu gibi 4 000 lira 
teklif edflmiştir. 

Yatırımlar Bütçesi 

Bu bütçe, Bayındırlık Vekâletinin yurt hizmetleri bakımından eh mühim iş bölümlerini ihtiva 
etmektedir. 

1953 Bütçesiyle yatırımlar kısmı için teklif edilen ödenek 164 826 726 liradır. Diğer Vekâletlerin 
kendi bütrelerinde Bayındırlık Vekâleti Bütçesine aktarılmak üzere teklif ettikleri 33 330 969 lira-
hk ödenek de ilâve edilirse Bayındırlık Vekâleti yatırımlar kısmı 198 '157 695 liraya baliğ olmak
tadır. Bu ödenek, 1952 Bütçesiyle verilmiş olan 139 798 144 liraya, nazaran % 42, ve yıl içinde 
temin.edilen ek ödenekle birlikte 162 334 920 liraya baliğ olan iş. hacmına nazaran % 22 nispetinde 
bir artış ifade etmektedir. Bu artışın muhtelif faaliyet şubelerindeki nispeti kendi tertiplerinde mü
talâa edilecektir. 

Bölüm 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar : 

Bu bölüme, muhtelif vekâletleri ilgilendiren mevzulara ait işlerden Muhasebei Umumiye Kanu-
nunun 50 nci maddesine dayanılarak 1952 yılında gir^ilmiş olan taahhütlerin 1953 yılına sirayet 
eden kısımlarını karşılamak üzere 11 444 226 lira ile 5032 ve 5368 sayılı kanunlar«gereğince İstanbul 
Adalet binası ve Verem SaVaş tesisleri için yine bu yıla sarî taahhütler karşılığı olarak 4 000 000 

ıfcra koTiulmoştur. 
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Yeni inşaat konuları her vekâletin kendi bütçesiyle teklif edilmiş olup, yüksek komisyonunuzca 

kabullerinden sonra bu bölüme aktarılacaktır. Diğer vekâletlerin yeniden teklif ettikleri mevzuların 
ödenek yekûnunun 33 330 969 lira olduğu yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. Diğer vekâletlerin 
teklif ettikleri Ödeneklerin kabulü halinde diğer bölümlerde arzolunaeak hususi kanunlarına müste
niden yaptırılmakta olan yapı işleri hariç olmak jjzere Devlet Bütçesinden yapılacak inşaat, 

15 444 226 + 33 330 969 = 48 775 195 liralık yekûna baliğ olur. ! 

Bu münasebetle yapı işlerinin birkaç yıllık programlara bağlanması suretiyle binalara ait plân 
ve keşiflerin vaktinde hazırlanabilmesi imkânlarının temin edilmesi hususunda iki yıldan beri rapor
larımızda belirttiğimiz noktaya bu sene de dikkati çekmek zorunda bulunuyoruz. 

Madde 11. — Adalet Vekâleti (Ceza ve tevkif evleri yapımı ve esaslı onarımı) : 

1952 yılında il ve ilce merkezlerinde olmak üzere yeniden 21 ceza evi inşasına başlanmış, bunlar
dan 13 adedi bu yıl hizmete açılmaktadır. 9 adedi de 1953 yılında tamamlanacaktır. Yine bu yıl 
Seyhan'daki Bölge ceza evi inşaatına da başlanmıştır. 

Bunun dışında 14 muhtelif ceza evinde ilâve ve ikmal işleri yapılmıştır. 

Bütçeye konmuş olan 1 290 000 lira başlanmış olan 9 aded ceza evi ile Seyhan Bölge ceza evinin 
Bari taahhütlerinin karşılığıdır. 

Madde 12 — Adalet Vekâleti (Adalet binaları yapım ve esaslı onarımı) : 

1952 yılı Bütçesine konmuş olan ödenekle îzmit Adalet binası ikmal edilerek hizmete açılmış,»Bolu 
Adalet binasının birinci kısmı yapılmış, Ankara Adalet r binasının üst kat ve çatı esaslı tamiri 
yapılmıştır. 

MADDE 13 — 5032 sayılı Kanun gereğince İstanbul Adalet Binası yapımı her türlü giderleri :• 

5032 sayılı Kanun gereğince İstanbul'da inşasına başlanmış olan Adalet binası birinci kısım 
inşaatının 1952 yılı sonunda ikmal edileceği geçen seneki raporumuzda belirtilmiş ise de, gerek çıkan 
bâzı eski eserlerin tahrip edilmeden başka yerlere nekledilebilmeleri için alınması icap eden tedbir
ler ve gerekse temel hafriyatı dolayısiyle civar arazide vâki kaymalar neticesi, tehlikeye giren bâzı 
binaların istimlâk ve tahliyeleri muameleleri bu kısım inşaatı geciktirmiştir. Bu sebeple inşaat 1953 
yılında ikmal edilecektir. Halen betonarme inşaat son kat seviyesine gelmiş bulunmaktadır. 1953 
Bütçesiyle teklif olunan ödenek bu taahhütlerin karşılığıdır. 

Yetki durumu : 

5032 sayılı Kanunla verilmiş olan 7,5 milyon liralık yetki mevcut taahhütlerle tamamen dolmuş 
bulunduğundan, binanın diğer kısımlarının inşası için icap eden salâhiyet alınmak üzere bir kanun 
tasarısının hazırlandığı öğrenilmiştir. 

Madde 20 — Maliye Vekâleti : 

1952 Bütçesine konmuş olan ödenekle 14 kaza ve iki vilâyet Hükümet konağına ve 2 Maliye 
binasına yeniden ve Denizli Talebe Yurdunun da tadilen hükümet konağı haline ifrağına baş
lanmış olup, bu inşaat 1953 yılma da sirayet edecektir. 

1953 yılı Bütçesine konan 1 470 000 lira bu sâri taahhütlerin karşılığıdır. 

Madde 30. — Millî Eğitim Vekâleti: " 

1952 Bütçesine konmuş olan ödenekle 3 lise, 5 ortao'kul ile Ankara Millî Kütüphanesine bir 
pavyon ilâvesi işlerine yeniden başlanmış, bunlardan iki ortaokul bu malî yıl içinde tamamlanacak, 
diğerleri 1953 yılma sirayet edecektir. Bunlardan başka 17 ortaokul ve lisenin ikmal, ilâve ve 
kalorifer tesis işleri ele alınmış ve bunlardan 14 adedi ve ayrıca İstanbul Talebe Yurdunun birin-
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ci bloku ve Güzel Sanatlar Akademisi bu yıl içinde bitirilecektir. Bütçeye konan 1 495 000 lira 
sâri taahhütlerin karşılığıdır. 

Madde 51. — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti: 

1952 Bütçesine konan ödenekle 4 vilâyet liastanesi, bir doğum evi, bir Kan Bankası, bir Hıf-
zıssıhha Enstitüsü, beş sağlık merkezi inşaatına yemden başlanmış ve geçen yıldan intikal eden 
7 Devlet hastanesi, iki verem ve bir kuduz hastanesi inşaatına devam olunmuş ve ayrıca, hasta
ne ve sağlık merkezinden 82 adedinde muhtelif tadil ve ilâve işleri yapilmıştır. Bunların dışın
da Ankara'da Kızılay tarafından başlanmış olup bir hususi kanunla Devletçe satın alınmış olan 
Cebeci'deki tamamlanmamış binanın ikmali inşası 1953 yılında bitirilmek üzere 7 milyon liraya 
mütaahhidine ihale edilmiştir. â 

Yukarıtki işlerden 22 adedi 1953 yılma sirayet edecek olup 1953 Bütçesiyle teklif edilen 
5 717 651 lira bu sâri taahhütlerin karşılığıdır. 

Madde 52. — 5368 sayılı Verem Savaş Kanunu gereğince vücuda getirilecek yapı tesis işleri 
her türlü giderleri: 

1952 yılı Bütçesine konan ödenekle 11 aded verem pavyonu inşaatı ile ciheti askeriyeden alı
nan iki kışlanın tadilen verem pavyonu haline ifrağı işlerine yeniden başlanmış; geçen yıldan in
tikal eden Ankara- Keçiören ve Erzincan verem hastaneleri inşaatı ikmal edilmiş; bunlardan baş-

• ka 8 aded verem hastanesinin tadil, ikmal ve ilâve işleri yapılmıştır. 

Yukarda yazılı işlerden 10 aded verem pavyonu inşaatı 1953 yılına sirayet edecektir. 1953 Büt
çesiyle teklif olunan 2 000 000 lira bu sâri taahhütlerin karşılığıdır. 

Madde 60 — Bayındırlık Vekâleti : 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 80 000 lira fazlasiyle 110 000 lira konmuştur. Bu fazlalık sık sık 
arıza yapan Vekâlet telefon santralinin değiştirilmesi zaruretinden ileri gelmiştir. 

Madde 80 — Tarım Vekâleti : 

1952 yılı Bütçesine konan ödenekle 20 kazada teknik ziraat merkez binası, iki inekhane, iki ay
gır deposu, 4 suni tohumlama istasyonuna yemden başlanmış, 13 veteriner ve 11 ziraat binasının 
tadil, ikmal ve ailâve işleri ele alınmıştır. 

Bunlardan 36 adedi bu yıl içinde bitirilecek, 16 adedi de 1953 yılma intikal edecektir. 1953 
Bütçesiyle teklif olunan 1 236 575 lira bu,sâri taahhütler karşılığıdır. 

Bölüm 742 — 5011 ve 5855 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Mecliâi binası ve eklenti
leri yapımı : 

Bu bölüme konan 4 500 000 lira ödenek sâri taahhütler karşılığıdır. 
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Sarfiyat durumu-,: 

(1952 Malî yılı sonu itibariyle) 1937 den Bayındırlık Vekâletime devir tarüri olan 194? yılı ip
tidasına kadar. "! ;: 

•s 

<•.; , y L i r a ; . 

Başkanlık divanınca yapılan sarfiyat 15,900 713 
1947 Bütçesine konan ödenekle yapılan sarfiyat . 4 440; .948 
5011 sayılı Kanuna dayanılarak yapılan sarfiyat (1952 
yılı sonuna kadar) 19.617 67.4 

Sarfiyat yekunu 39 959 335 
Yetki durumu : 
5011 ve 5855 sayılı kanunlarla alınan yetki 35 000 000 
Bu kanunlara dayanılarak yapılan sarfiyat (1948-
1952) 19 617 674 

\ 
15 382 326 

1953 Bütçesiyle teklif edil«n 4 500 000 

Yetki bakiyesi 11 882 326 

İnşaatın bugünkü durumu : • 

Esas bina bütün tesisleriyle birlikte bitmek üzeredir. İçtima salonları ile Cumhurreisliği ve me
rasim dairelerinin ikmaline ait bütün işler taahhüde bağlanmıştır. 

Meclis inşaatı 1954 yılı sonunda bütün müştemilâtiyle birlikte bitirilmek üzere işler yürütül
mektedir. 

Ancak inşaat tamamlandığında, binanın kullanılabilmesi mefruşat işinin şimdiden ele alınması 
ile mümkündür. Bu iş Bayındırlık Vekâleti vazifeleri dışında bulunduğundan, bu mesela hak
kında. Başkanlık Divanınca şimdiden gerekli tedbirlerin alınması zaruretine işaret etmek isteriz. 

Bölüm 743. — Doğu bölgesi memur evleri yapımı giderleri : 

1952 yılı Bütçesine konan ödenekle Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesinden de fay
dalanarak 33 aded memur evinin yeniden inşalarına başlanmış, 11 memur evinin ikmali inşası ele 
alınmıştır. Bunlardan 26 adedi bu yıl bitirilecek, diğerleri 1953. yılında tamamlanacaktır. 1953 
yılı Bütçesiyle teklif olunan 945 000 lira bu sâri taahhütler ile evvelce yapılmış olan 16,6 evin 
tesisat işleri karşılığıdır. * 

Bölüm 744. — 5511 ve 5948 sayılı kanunlar gereğince Gördes İlçesinin nakledileceği yerde yapı
lacak mesken, yol, su ve kanalizasyon inşası karşılığı : 

1952 yılı Bütçesine konmuş* olan ödenekle 42 ev inşasına yeniden başlanmış ve geçen yıldan 
intikal eden 62 evle birlikte 104 evin inşası tamamlanmıştır. 
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-iâ53 Bütçesiyle teklif edilen 450 000 lira -ile 5948 sayılı Kanun gereğince bu kasabanın su, ka

nalizasyon ve yol işleıâ yapılacaktır. 

Yetki durumu : 
5511sayılı Kanunla verilen yetki 2 0OD 000 
,1952 sonuna kadar harcanacak olan para . 1 209 971 

*̂_ 
79©J02Si 

!«& Bütçesiyle teklif edilen ödenek 500 000 

Yetki bakiyesi 290 029 

Bölüm 745 — 5367 ve 5843 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapımı için. girişilecek 
yüklenmeler : 

Bu> bölüm» geçen yıia-mamcaîi; 1 4aRfiOÖIlira mofcaaaiyte 9 000 000 lira teklM edilıniştİE. Ancak 
1952-Bütçesinin tatbiki esnasında 5750 sayılı Kanun hükümleri içinde özel bbUümeit aktarılan 
2 600 000 biranın1 900 000 ilirasmınj 1958 Bütçff yılında kullanılacağı da hesaha katılarak bir seoe 
teklif edöen ödeneV? hakikat- halde geçen yıl bütçesi kadar: i$ yapma imkânı verecektir. 

Yetki durumu : 

5843 sayılı Kanunla yetki miktarı 65 000 000 liraya iblâğ edilmiştir. 1952 yılı sonuna kadar 
56 385 511 lira sarf edilmiş olacaktır. > 

1952 yılına konan 10 450 000 liranın 1 467 732 lirası ile Yeşilköy hava meydanı inşaat ve tesis
lerine, 5 889^246 lirasiL Esenboğa • meydanı inşaat ve tesislerine, 1 052125 lirası Adana hava meydanı 
inşaatına vefgeri kalan 2 04© 897-lirası da müteferrik inşaat ve montaj işlerine tahsil edihniştir. 

İnşaat durumu : 

Yeşilköy hava meydanı merkez binası hangar, beton pist ışıklandırma, kör uçuş tesisleri ve 
muhabere tesisleri ile tamamlanmıştır. 

Esenboğa hava meydanr tesviye, drenaj beton pist, hangar inşaatı tamamlanmış; merkez: binası, 
pist ışıklandırma, muhabere ve uçuş tesisleri ile durak yerleri inşaatı devam ^etmektedir. 

izmir, Diyarbakır meydanları kontrol* pist- ışıklandırma, ve uçuş emniyet tesisleri tamamlansuş 
diğer 5 muhtelif meydanda montaj'işleri devam etmektedir. 

1953 Bütçesi ile teklif edilen 9 00§ OOfrlira ile Esenboğa meydanı merkez binasiy ışıklandrma-ve 
kör uçuş tesisleri tamamlanacak, Adana meydanı pist. inşaatı ve diğer* 5 meydasda muhabere ve 
uçuş emniyeti tesisleri itmam edilecektir. 

Bölüm 746— 4677, 5581 sayılı-kanunlar gereğince Atatürk Anıt - Kabir yapma ve her türlü 
giderleri : 

1952 yılı sonu itibariyle sarfiyat durumu. : • 

4677 sayılı Kanundan evvel bütçelere konan ödenek
le .yapılan sarfiyat (kamulaştırma, proje, park tesis 
ve inşa^işlışrine). 1 900 830 
4677 ve 5581 sayılı Kanuna göre yapılan sarfiyat:. 
(1952 sonu itibariyle) 15 926 479 

17 827 309 
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Yetki durumu : . 

4677 ve 5581 sayılı kanunlarla alman yetki 24 000*000 
Bu kanunlara dayanılarak yapılan sarfiyat (1952 so
nuna kadar) 15 926 479 

8 073 521 
1953 Bütçesiyle teklif olunan 4 000 000 

Yetki bakiyesi 4 073 521 

İnşaat durumu : 

Geçen yıla ait raporumuzda Anıt - Kabir inşasının 1952 yılı Kasım ayı içinde bitirileceği ifade 
edilmiş ise de, âbidenin kıymetiyle mütenasip olmak üzere bu inşaatın birçok kısımlarında kulla
nılan kıymetli taşların dajıa evvel başka eserlerde kullanılmamış olması «dolayısiyle gerek tedari
kinde ve gerek işlenmesinde evvelden yapılan tahminlerin fevkında çıkan müşkülâtın inşaatın 
1952 yılı sonunda bitmesine imkân vermediği beyan edilmiştir. Müştemilât binaları, aile ve mey
danlar, merdivenler ve mozolenin dış aksamı hemen tamamiyle ikmal edilmiştir.5 Mozolenin dahilî 
döşeme, duvar ve tavan kaplama işleri kalmış olup,1953 yılı Cumhuriyet Bayramına tamamlana
cağı anlaşılmıştır. 

Bölüm 781. — demiryolları : 

Demiryollarında başlıca faaliyet dört istikamet üzerindedir. • 

Madde 11. — 3^2, 3813, 4643 ve 5075 sayılı Kanunlarla Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hu
dut hatlariyle Bitlis şube hattı yapma karşılık ve giderleri olarak 210 mil karşılık ve giderleri : 

Bu madde için 210 milyon liralık yetki alınmıştır. 1952 Malî yılı sonuna kadar (138 200 000) li
ra sarf edilmiş olacaktır. 

İnşaat durumu : * 

Elâzığ - Tatvan 344 kilometre ve Van - Kotur - (İran hududu 120 kilometre olmak üzere hattın 
umumi tulü 464 kilometredir. 

Elâzığ'dan itibaren Genc'e kadar olan 138 kilometrelik kısım işletmeye açılmıştır. Bu hat üze
rinde halen faaliyet Genç - Muş arasında 109 kilometrelik kısım üzerinde toplanmıştır. 

Bu kısım gerek alt ve gerek üst yapı kısımları tamamen taahhüde bağlanmış ve inşaat yüzde 
(75) nispetinde tamamlanmıştır. 

Ancak : Yolçatı - Elâzığ kısmının şube hattı olarak evvelce ele alınmış olmasından Elâzığ istasyo
nu küçük bir istasyon olarak inşa edilmişti. Halbuki Muş'a ulaştığı takdirde Elâzığ.istasyonu bir teş
kilât istasyonu hüviyetini ikt'isap edeceğinden bu istasyonun tevsiat işlerinin 1953 yılında inşasının 
ele alınması icabetmektedir. Malzeme nakliyatından tasarruf maksadiyle Muş'a kadar olan kısım iha
lelerinde Muş istasyonunun tesis ve binaları nazaft 'itibara alınmamış ve bunların ray ferşiyatının 
Muş'a yaklaşması sırasında ele alınması düşünülmüştü : 

* -
Genç'ten itibaren ray ferşiyatma başlanmış ve umulmadık bir hâdise çıkmadığı takdirde 1953 so

nunda Muş'a ulaşması programlanmış olduğuna göre Muş istasyon ve tesislerinin de 1953 yılı içeri
sinde ihalesi derpiş edilmektedir. 

Hattın 1953 yılı sonlarına doğru Muş'a varıp varmıyacağı meselesi üzerinde de durulmuştur. Bi
ze beyan edildiğine göre Genç boğazında Murat suyu üzerinde inşa edilmekte olan dört aded büyük 

• köprüden ikisinin temel ve elevasyonları ikmal edilmiş ve demir köprü montajları da bitmek üzere 
olduğu anlaşılmıştır.* 



— 279 — 
Diğer ikisinin temellerinde muzayyık bava .sistemi tatbik edilmektedir. Bu temellerde umulmadık 

bir zorluğa rastlanmadığı takdirde ray ferşiyatı 1953 yılı sonuna doğru Muş'a varacaktır. Ray ferşi-
yatma engel olacak olan bu iki köprü olup battın alt yapısı bu müddet içinde tamamlanmış ola
caktır. 

Bu hat için (1952) yılı Bütçesiyle (8 500 000) lira ödenek verilmiş olup bu ödenek malî yılı so
nuna kadar tamamen sarf edilmiş olacak ayrıca 1953 vadeli (7 400 000) liralık bono, verilmiş buluna
caktır. . 

1953 yılı Bütçesiyle bu hat için (10 300 000) lira ödenek teklif edilmiştir. Sözleşmeleri gereğince 
1953 yılında yapılacak işlerin yekûnu (1953 vadeli bonolarla birlikte) takriben 20 milyon liradır. Bu
nun (10 300 000) lirası bütçeye konan ödenekle ve ihtiyacın bakiyesi 1954 vadeli bonolarla karşı
lanacaktır. ı 

Bu hattın Genç - Muş arasının maliyeti tahminen 60 jnilyon lirayı bulacaktır. 1952 yılı sonuna 
kadar 38 milyon lira sarfedilecektir. » 

1953 yılındaki ödenek de göz önünde tutulursa Muş'a kadar bakiyesi olan 11,7 milyon liranın da 
1954 Bütçesinde derpiş edilmesi 'icabetmektedir. 

Muş ve Elâzığ istasyon tesislerinin taahhütlerine, Genç - Muş kısmının bakım; için 19£5 ve 1956 
bütçelerine ödenek konması icabedecektir. 

Bu duruma göre 1954 yılı ödeneği en az 2 milyon lira artırılmadıkça 1954 yılı sonlarından evvel, 
Muş'tan ötesinin ihalesi mümkün görülmemektedir. 

Mamafih bu bölgenin münakale ihtiyacını ıslah edilen ve edilmekte olan karayolları karşıla
maktadır. 

Madde 12. — 4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan Erzurum hattı uzatma giderleri: 

Bu hat için 4643 sayılı Kanunla 40 milyon liralık yetki alınmıştır. 

Erzurum - Sarıkamış arası 161 kilometre olup bunun 87 kilometrelik Erzurum - Horasan arası 
tamamlanmış, işletmeye açılmış ve Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğüne devir olun
muştur. 

1952 yılı Bütçesine konan (2 000 000) lira ödenekle 1953 Bütçesinde teklif edilen (800 000) 
lira ödenek tamamen Erzurum - Horasan arasındaki kısmın borçları karşılığıdır. 

Erzurum - Horasan arasının tahmini maliyet bedeli 25 milyon lira olup 1952 yılı sonuna kadar 
(21 000 000) lira sarfedilmiş olacaktır. -

1953* yılındaki ödenek göz önünde tutulursa bakiye kalan (2 200 000) lira borcun gelecek yıl
lar bütçeleriyle karşılanması icabetmektedir. Bu borç Export - împort Bankasında bu hat ihti
yacı için temin edilmiş olan kredinin vâdelerinde gelecek yıllar bütçelerine konacak* ödeneklerle 
karşılanacaktır. 

Geçen yıl bütçesinin tetkiki sırasında takdim ettiğimiz raporda da belirttiğimiz üzere 74 kilo
metreden ibaret olup tahminen 40 milyon liraya malolacâk olan Horasan - Sarıkamış arasının in
şası için daha 25 milyon liralık bir yetki alınmasına ihtiyaç vardır. 

Madde 13. — 4643 ve 5413 sayılı kanunlar gereğince Maraş şube hattı ile Narlı - Gazianteb -
Karkamış hattı yapım giderleri: 

30 kilometresi Maraş - Köprüağzı ve 185 kilometresi Narlı - Karkamış olmak üzere heyeti umu-
miyesi 215 kilometredir. Maraş - Köprüağzı kısmı işletmeye açılmıştır. 

Bu hat için 4643 sayılı Kanunla 65 milyon liralık yetki alınmıştır. 
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Narlı - Anteb - Karkamış hattında Anteb'e kadar olan parçası 3 kısım halinde ihale edilmiş

tir. Birinci ve dkinei kısımlar ikmal edilerek muvakkat kabulleri yapılmıştır. Üçüncü kısım fa
aliyet halinde olup 1953 malî yılı sonuna kadar yolun alt yapısı bitmiş olacaktır. Ray döşeme iş
lerine başlanmış ve 40 ncı kilometrede durmuştur. 

Geçen yıl Karabük fabrikasına verilmiş bulunan ray ve travers siparişleri fabrikaca sağlanama
dığından bu mlzemenin hariçten tedarikine tevessü] edilmiştiı. 

Noksan kalan malzeme 1953 yılı Temmuz sonlarında İskenderun'a geleceğinden Anteb'e kadar 
ray ferşiyatı ancak gelecek yıl sonlarında ikmal edilebilecek ve hat bu tarihlerde işletmeye açıla
caktı!. 

Anteb İstasyon bina ve tesisleri ihalesi 1953 yılı içerisinde yapılacaktır. Bu hat içpî 1952 Büt
çesiyle 7 milyon; lira ödenek verilmiş olup bu ödenek malî yıl sonuna kadar tamamen sarfedilmiş 
olacak, ayrıca 1953 vadeli (3 500 000) liralık bono verilmiş bulunacaktır. 

1953 yılı Bütçesiyle bu hat için (8 500 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 1953 yılında yapılacak 
işlerin yekûnu (1953 vadeli bonolar dâhil) 11 000'000 lira olarak tahmin edilmektedir. Bunun 
(8 500 000) lirası bütçeye konan ödenekle ihtiyacın bakiyesi 1954 vadeli bonolarla karşılanacaktır. 

Yetki've sarfiyat durumu : 

4643 ve 5413 sayılı Kanunla alman ödenek yetkisi 65 milyon ıliradır. Bunun 35 milyonu Maraş -
N°arlı - Anteb ve 30 milyon lirası Anteb - Karkamış kısmına aittir. 

Maraş - Narlı - Anteb kısmı için 1953 yılı ödeneği de göz önünde tutulursa Anteb'e kadar olan 
inşaat için daha 5 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç hâsıl olacaktır ki bu miktarın da mütaakıp 
yıl bütçelerinden karşılanması gerekecektir. 

Anteb - Karkamış arası ; 

Geçen yıla ait raporumuzda da belirttiğimiz ve yüksek komisyonun umumi temayülüne mazhar 
olan bu hattın bir kıymet ifade edebilmesi aneak Karkamış'a bağlanması ile mümkün olabilecektir. 

Filhakika bu hattın yapılması ile bugün tecrit edilmiş bir halde bulunan Cenup demiyolumuzun 
Suriye içinden geçmeden ana şebekeye bağlanması mümkün olacak, bu suretle müteharrik ve mu
harrik edevata hissedilen sıkıntılı durum izale edileeeği gibi her yıl Suriye Hükümetine ödenen 
1,5 milyon lira da tasarruf edilecektir. 

Bu hat için gelecek yıllarda da aynı miktarda ödenek verildiği takdirde bütçeye yeni bir külfet 
tahmil etmeksizin Karkamış'a doğru inşaata devam edilmesi ve üç yıl içinde tamamlanması mâm-
kün görülmektedir. . 

Ancak 1953 yılı için teklif edilen ödenek tamamen taahhütler karşılığıdır. Her nû kadar bu hat 
için bono çıkarmak yetkisi olduğuna göre inşaata derhal girişmek imkânı mevcut olsa bile, nakden 
karşılanması zaruri olan istimlâk bedelleri için bu maddeye konan ödeneğin 1,5 milyon lira artırıl
ması zaruri mütalâa edilmiştir. 

Madde 14. — 5415 sayılı Kanun gereğince yapılacak Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube 
hattı yapım giderleri : 

Bu hat için 5415 sarılı Kanunla 65 milyon liralık yetkifc alınmıştır. 44 kilometre olan bu hattın 
Ereğli'den itibaren birinci kısmını teşkil eden 14 kilometre uzunluğundaki Ereğli - Çataldere -
Armutçuk kısmı ihale edilmiş ve inşaatı ikmal edilmiştir. 

1953 yılı Bütçesiyle teklif olunan 900 000 lira ile hattın noksanları ve bakımı sağlanacaktır, 
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Liman ve iskeleler inşaatı 

Liman ve iskelelerde inşa faaliyeti : 

Bu program üç grupta taplanmaktadır. 

I - Hususi kanunlariyle inşalarına yetki verilen Ereğli, Trabzon, İnebolu, Amasra limanları grupu, 

II - 5414 sayılı Kanunla inşalarına yetki alınan iskele ve küçük barınaklar grupu, 

III - Ana liman programı: 
Dış ödemeleri Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 12,5 milyon dolarlık 

krediden ödenmek üzere inşalarına 5775 sayılı Kanunla yetki alman Salıpazan, Haydarpaşa, İzmir, 
\ İskenderun ve Samsun limanları ile Mersin Limanının teşkil ettiği grup. 

I - Bu gruptaki mevzuların halihazır durumları : 

1. Ereğli Limanı : 

Bölüm 782 — Madde 11. — Ereğli Limanı ikmal inşaatı giderleri : 

1952 Bütçe yılı tetkikına ait raporumuzda da belirtildiği üzere Ereğli Limanı inşaatı için 2214 
ve 5223 sayılı kanunlarla alınmış olan 20 milyon liralık yetki kullanılmış olduğundan, bu liman 
inşaatının tamamlanması bütçelere konan ödeneklerle karşılanmaktadır. 

İnşaat durumu : 

„" 825 metre uzunluğundaki «dalgakıran ile 600 metre tulündeki rıhtım inşaatı ve 200 metrelik rıhtım 
arkası imlâsı ile birinci safhada yapılması gereken tarama işleri tamamlanmıştır. 

1953 yılında yapılacak işler : 

Rıhtım arkası imlâsının tamamlanması, işletme binalarından açık ve kapalı hangarlarla yol, de-
miryol, elektrik ve su tesisleri gibi işlerin 1953 yılında tamamlanması düşünülmektedir. 

1953 yılı Bütçesiyle teklif olunan 1 400 000 lira yukarda sayılan işlerin karşılığını teşkil etmek
tedir. 

Madde 12: — Trabzon Limanı ikmal inşaat giderleri : 

4643 ve 5222 sayılı kanunlar gereğince Trabzon Limanı inşaatı için alınan ödenek yetkisi 20 
milyon liradır. 

1952 yılı sonuna kadar 18 943 000 lira sarf edilmiş olacaktır. Yetki bakiyesi 1 057 000 lira
dır. Gerek 1952 yılı içinde yapılmış olan iş bedeli karşılığı olarak verilmiş olan 1953 vadeli bono
ları ve gerekse 1953 yılı içerisinde yapılacak iş bedelini karşılamak üzere 3 400 000 liralık öde
neğe ihtiyaç görülmektedir ki, bu da bütçe ile teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle Trabzon Limanı inşaatı için kabul edilmiş olan 20 milyon liralık yetkiye 1953 Büt
çesiyle 3 400 000 — 1 057 000 = 2 343 000 lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

İnşaat durumu : 

850 metre tulündeki dalgakıran (üst yapısının bâzı kısımları hariç olmak üzere) ikmal edil
miştir. 

Eski dokunun uzatılması ve Değirmendere'den itibaren 260 metre tulündeki tali menderek in
şaatı ile birinci safhada yapılması lâzım gelen 60Q.000 m3 lük tarama işleri bitirilmiştir. 400 met
re tulündeki rıhtım inşaatına başlanmıştır. 
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1953 yılında yapılacak işler : 

Dalgakıranın noksanları ile rıhtım inşaatı ve eksik kalan tarama işleri ve rıhtım 
arkası imlâsı, kapalı hangar, yolcu binası, yol, elektrik ve su tesisleri 1953 yılında tamamlana
caktır. 

1953 yılı Bütçesiyle teklif edilen 3 400 000 liradan 1953 vadeli bonolar çıkarıldıktan sonra 
kalan miktar yukarda sayılan işlerin karşılığını teşkil etmektedir. 

İnebolu - Amasra limanları : 

Madde 13. — Amasra ve tnebolu limanlarının ikmal inşaat giderleri : 

4870 ve 5211 sayılı kanunlar gereğince Amasra ve inebolu limanlarının inşası için alman öde
nek yetkisi 7 milyon liradır. 1952 yılı sonuna kadar 6 329 000 lira sarf edilmiş olacaktır. 

Yetki bakiyesi 671 000 liradır. Bu limanların istifadeli bir hale sokulabilmesi için yetki ba
kiyesine ilâveten 699 000 liraya ihtiyaç görülmektedir ki, bunların yekûnu olan 1 370 000 lira 
bu bütçe ile teklif edilmiş bulunmaktadır. 

İnşaat durumu: 

İnebolu'da 400 metre tulündeki dalgakıranın taş döküsü bitmiş. Müdafaa biloklarmın yerine kon
ması işi de bitirilmek üzeredir. 

90 metre tulündeki rıhtım inşasına devam edilmektedir. 

Geçen yıla ait raporumuzda bu liman dalgakıranının 1952 yılı içinde bitirileceği bildirilmiş ise 
de, dalgakıran tulünün 100 metre daha uzatılmasmdaki zaruret dolayısiyle bu imalât esas itibariyle 
bitirilmekle beraber, bâzı noksanlarının 1953 yılında tamalanması icabetmiştir. 

Amasra Limanında mevcut 250 metre uzunluğnudaki eski dökünün uzatılması ve takviyesi işle
rine başlanmıştır. 

1953 te yapılacak işler : 

İnebolu'nun yukarda belirtilen eksik işleri ile Amasra dalgakıranı tamamlanacaktır. Bütçeye 
konan 1 370 000 lira bu işlerin karşılığını teşkil etmektedir. 

I I - 5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar yapım giderleri : 

Bölüm 783 - Madde 10 — Yapım giderleri : 

İskele ve ufak barınakların inşası için 5414 sayılı Kanunla 10 yılda harcanmak üzere 25 mil
yonluk yetki verilmiştir. 

1952 yılı sonuna kadar 8,5 milyon lira harcanmış olacaktır. 1953 yılı ödeneği göz önünde tutulur
sa 12 100 000 lira yetki bakiyesi kalır. 

Bu kanuni yetkiye dayanarak 1950 yılında başlanmış olan iskelelerin durumları şöyledir : 

1950 - 1952 yıllarında inşaları taahhüde bağlanan iskeleler : 

Akdeniz'de : 

Taşucu, Anamur, Alanya temdidi, Finike, Marmaris. 

Marmara'da : 

Çanakkale, Lapseki, Şarköy temdidi, Mudanya, Gemlik. 

Karadeniz'de : 

Akçakoca, Bulancak, Bize, Hopa, Ordu, Pazar iskeleleridir. 
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Bunlardan: Şarköy, Çanakkale, Taşucu,* Anamur, Finike iskeleleri tamamlanmış ve Alanya ile. 

Akçakoca iskeleleri de tamamlanmak üzeredir. 

Diğerlerinin inşalarına devam olunacaktır. 

Barınaklar : 

Gefken barınağının şantiye tesisleri bu yıl tamam 
1954 yılında tamamlanacaktır. 

anarak inşaatı taahhüde bağlanmıştır, tnşaat 

2 nci bir barınağa başlamak üzere lüzumlu makine ve vasıtalar 1952 yılı içinde alman ek ödenek
le taahhüde bağlanmıştır. 

1953 Bütçesiyle bu bölüme geçen yıla nazaran 1 400 000 lira fazlasiyle 4 400 000 lira konulmuş
tur. 

Bunun 3 390 000 lirası sâri taahhütler ve 510 000 lirası da makine alım ve onarımı ile iskele 
onarmaları karşılığıdır. Geriye yeni taahhütler için 400 000 lira kalmaktadır. 

Bu para ile muayyen bir iki yeni meyzu ele alınacaktır ki, bunların tesbiti de 5414 sayılı 
Kanuna göre Vekiller Heyetine ait bulanmaktadır. İskele ve barınakların bir an evvel inşası, 
memleketin ehemmiyetli bir ihtiyacını karşılama bakımından arzuya şayan ise de, bu sahada ye
tişmiş mütaahhitlerin azlığı, bu işlerde kullanılacak makine ve vasıtaların mahdut oluşu, ve esasen 
taahhüt altında bulunan işlerin bile gereği pribi yürütülmesinde karşılanan büyük güçlükler, geniş 
ölçüde yeni mevzuların ele alınmasında daha ihtiyatlı davranılmasmı icap ettirmektedir. 

Kaldı ki 1951 den bu yana üç yıl içinde 25 milyon liralık yetkinin yarısına yakın bir kısmı 
kullanılacaktır ki,. bu suretle kanunun derpiş ettiği temponun çok üstünde bir faaliyet programı 
tatbik edilmiş bulunacaktır. 

III ncü gurup : 
» 
Bölüm 784 — 5775 sayılı Kanun gereğince liman ve sair deniz tesisleri karşılığı : 

Milletlerarası İmar ve Kalkmma Bankası ile akdedilip 5676 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan 
anlaşmanın gerektirdiği iç ödeneği sağlamak üzere 5775 saydı Kanunla 76 milyon liralık bir öde
nek yetkisi verilmiştir. Bu kanuna göre ele alınacak mevzular : 

1. İstanbul'da : Salıpazarı ve Haydarpaşa liman tevsiatı, 

2. Ismir'de : Alsancak liman ıslah ve tevsiatı, 

3. Samsun'da : Samsun liman inşası, 

4. İskenderun'da : İskenderun limanında krom ve zahire yükleme tesisatı, 

5. Yukarda sayılı işlerin yaptırılması için lüzumlu olup dış piyasalardan tedariki icap eden 
makine ve vasıtalar parkı, 

6. Mevcut limanların daha iyi işlemesi için lüzumlu tesislerle inşa olunacak limanların işlet
me tesisleri. 

Bu mevzuların gerçekleştirilmesi durumu : 

A) Salıpazarı rıhtım tevsiatı : 

9 150 000 liraya ihalesi ve akdi yapılmıştır. Mütaahhit ihzarat işlerine başlamış olup işi bilfiil 
ele almış bulunmaktadır. İnşaat iki yıl devam edecektir.. , 

B) Haydarpaşa liman tevsiatı: 

15 250 000 liraya ihalesi yapılmıştır. 
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C) İzmir - Alsancak İdman tevsiati: 

Temel zeminin arzeylediği gayrimüsait şartlar dolayısiyle yapılması zaruri mütemmim mahallî 
etüdler bir mütehassıs firmaya ihale edilmiştir. 

Tetkikat devam ederken projelerin tamamlanmasına ve inşaatın 1953 Şubat ayında, eksiltmeye 
konulmasına çalışılmaktadır, inşaat üç sene sürecektir.. înşa bedeli tahminen 14 milyon liradır. 

D) Samsun Limanı: 

Bu işi başarabilecek kabiliyette firmaların seçilmesi işlerine başlanmıştır. Şubat sonlarında 
ihalesi yapılacaktır. Tahmini inşaat bedeli 40 milyon liradır, inşaat 5 yıl devam edecektir. 

E) iskenderun liman ıslahatı: 

Bu işi yapabilecek firmalar seçilmiştir. Ocak ayı içinde ihale edilecektir, inşaatın muhammen 
bedeli 5 milyon liradır, tnşaat iki yıl devam edecektir. 

Sarfiyat ve yetki durumu (iç tediyeler) 
5775 sayılı Kanunla alman yetki 
1952 malî yılı sonuna kadar sarfiyat 

1953 Bütçesiyle teklif edilen 

Yetki bakiyesi 52 424 000 » 

1953 Bütçesiyle teklif edilen 12 650 000 lira yukarda belirtilen iş ve hizmetlerin iç tediyesi 
karşılığıdır. 

Dış tediyeler: 
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasından 
sağlanan kredi 
1952 yılı sonuna kadar yapılan sarfiyat 

76 000 000 
10 926 000 

65 074 000 
12 650 000 
\— 

TJÜ. 
> 

» 

12 500 000 
1 752 206 

v 

10 747 794 

3 316 274 

7 431 520 

2 293 520 

Siparişe bağlanan makineler için açılan ak
reditif miktarı 

Taahhüde bağlanmış olup henüz akreditifi açıl-
mıyan kısım 

Bakiye kredi 5 138 000 $ 

Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankasından temin edilen krediden serbest kalan 5 138 000 do
larlık kısmı 1953 yılı içinde taahhüde bağlanmış olaeaktıv. 

Mersin etüd ve projesi : 

Mersin limanının etüd ve projesini yapabilecek kabiliyetteki firmalar seçilmiş olup 21 . I . 1953 
tarihinde ihalesi yapılacaktır. 

Bölüm 786 — Su işleri : 

Bu bölüm; 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı kanunlarla verilmiş olan 286 milyon liralık yetkiye 
istinaden yapılmakta olan su işlerine aynlmış bulunan giderleri ihtiva etmektedir. 1952 yılı sonuna 
kadar bu yetkiden 258,4 milyon lirası kullanılmış veya taahhüde bağlanmış olacaktır. Geri kalan 
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yetki miktarı takriben 27,6 milyon liradan ibaret bulunduğundan gelecek yıllara geçici taahhütleri 
girişilmesine imkân vermek üzere yeniden 350 milyon liralık salâhiyet kanunu tasarısı hazırlandığı 
öğrenilmiştir. Bu kanunun bir an evvel Büyük Millet Meclisine sunularak kanuniyet kesbetmesi 1953 
yılı için verilecek ödeneğin gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi imkânını temin etmesi bakı
mından lüzumlu görülmüştür. 

Madde 11 — " 

Bu maddede mütalâa edilen işler, 1937 yılından beri ele alınmış havzalardaki mevzuların bir an 
evrel verimli bir hale getirilmesini hedef tutan bir programa göre yürütülmektedir. 1952 yılında bu 
maddeye 20 milyon lira konmuştur. Bu ödenek ile evvelki yıllarda ihale edilmiş olan 32 mlhtelif 
mevzuun inşasına devam edilmiş ve bunlardan 10 adedi ikmal edilmiştir. Bundan başka 1952 yılında 
da 11 mevzu ihale edilmiş ve işe başlanmıştır. 1953 yılında bu maddeye 31 950 000 lira teklif edil
mektedir. Bu paranın 19 910 000 lirası geçen yıllar ihale edilmiş olan işlerin sâri taahhüt karşılığı
dır. Geri kalan 12 040 000 lira ile Seyhan barajı inşaatının iç finansman kısmı ile; havzalardaki iş
leri tamamlayıcı mevzular ele alınacaktır. 

Madde 12 — 5259 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince yapılan diğer su işlerinin yapım ve 
esaslı onarım giderleri : 

Memleketin muhtelif havzalanndaki işler dışında kalan ve 1951 yılından beri geniş mikyasta ele 
alınması mümkün olan kısa vadeli ve münferit su mevzularının memlekette husule getirdiği ilgi ve 
faydalar göz önüne alınarak, 1953 yılı Bütçesine 1952 yılı Bütçesine nazaran (5 280 000) lira faz
lasiyle 20 180 000 lira teklif edilmektedir. 1952 yılı bütçe raporumuzda artırılmasını temenniye 
şayan bulduğumuz bu miktar ödeneğin teklif edilme imkânının sağlandığını memnuniyetle müşa
hede ettiğimizi bilhassa kayıt etmek isteriz. 1951 ve 1952 yıllarında memleketin her köşesine şâmil 
olmak üzere 172 mevzu ele alınmış bulunmaktadır. 1953 Bütçesi ile teklif edilen 20 180 000 lira
nın 16 800 000 lirası geçen yıllarda ele alınmış işlerin taahhüt bakiyeleri karşılığıdır. Geri ka
lan 3 380 000 lira ile aynı mahiyette işlerin yapılmasına devam olunacaktır. 

Madde 20. — Makine ve araçların onarımı : 

1952 Bütçesinde 200 000 lira olan bu ödenek 1953 Bütçesinde 50 000 lira fazlasiyle 250 000 li
ra teklif edilmektedir. Teklif olunan 50 000 liralık fazlalık yeniden satınalınmış olan 24 aded ma
kinenin sene içerisindeki onarımını karşılayacaktır. 

Madde 30. — Satınalınacak makine ve araçlar : 

Bu maddedeki ödenek 1952 Bütçesine konulan 50 000 liradan (2) milyon lira fazlasiyle 2 050 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 1952 yılı Bütçe raporumuzda; münferit su mevzuları programının 
emniyetle tatbik ve tahakkuku için bu makinelerin idare tarafından temin edilmesinin yerinde ola
cağı ve binaenaleyh bu maddeye konulan ödeneğin (2) milyon liraya çıkarılmasının uygun bulu
nacağı mütalâa edilmişti. Bütçe yılı içerisinde verilmiş olan (2) milyon liralık ek ödenekle bu mad
de yekûnu 2 050 000 liraya iblâğ edilmiş ve bununla 24 aded makine satınalınması sağlanmışlar. 

Münferit su mevzularına ait programın tahakkuku için yukarda arzettiğimiz mucip sebeplere 
binaen bu ödeneğin kabulünü uygun görmekteyiz. Teklif olunan 2 050 000 lira ile yeniden muhte
lif cins ve ebatta 29 makine ile yedek parçaları temini mümkün olacaktır. 

Madde 40. — İstikşaf, etüd, proje ve aplikasyon giderleri : 

1952 Bütçesinde 260 000 lira olan bu ödenek 1953 yılında 60 000 lira fazlasiyle 320 000 lira-
ya iblâğ edilmiştir. 

1952 yılında mütaakıp senelerin etüd ve projeleri hazırlanmış olup 1953 yılında da daha ziyade 
artmış olan aynı mahiyetteki çalışmalara devam olunacaktır. 1952 Bütçe raporunda da teklif et
tiğimiz veçhile, daha ziyade artmış olan iş kesafeti karşısında projelerin ihtisas sahiplerine yap-
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tırılmasıııı temin bakımından bu maddenin başlığının (istikşaf, etüd, proje ve aplikasyon) ola
rak tashih edilmesinin daha uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

Madde 70. — işletme giderleri : 

1952 yılı Bütçesinde 2 480 000 lira olan bu madde 620 000 lira fazlasiyle (3 100 000) lira olarak 
teklif edilmiştir. Bütçeye fazla olarak konulmuş olan 620 000 lira ile, yeniden işletmeye açılmış olan 
14 aded sulama, kurutma, ıslah ve enerji tesisinin 1953 yılı içerisindeki işletme ve bakımı sağlan
mış olacaktır. 

Bölüm 787 — 4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapım giderleri : 

Bu bölüme 1952 yılı Bütçesinden (320 000) lira noksaniyle (50 000) lira konulmuştur. Bu para 
ile 4099 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan lâğım tesislerinin katî hesap farklariyle bu tesislerin 
belediyeye devri tarihine kadar bakım masrafları karşılanacaktır. 

Bölüm 789 — Yeraltı suyu tetkik ve araştırılması : 

1952 yılı Bütçesinde 900 bin lira konulmuş ve fonlardan Tarım Vekâletine ayrılan ödenekler
den 1 950 000 lirası da Vekiller Heyeti karariyle 789 - özel bölüme aktarılmak suretiyle ceman 
2 850 000 lira yeraltı sularının etüd ve araştırılmasına tahsis edilmiştir. 1952 yılında bu ödenek 
ile Urfa, Mardin, Ceylanpmar ve Konya ovalarında yeraltı araştırılması işi ele alınmış bulunmak
tadır. 1953 yılı Bütçesi ile teklif olunan 600 000 lira ile müspet netice verecek olan sondaj kuyula
rının tulumba ve makinelerle teçhizi, işletmesi ve bakımı sağlanmış olacaktır. 

Memleket yerüstü sularının ıslah ve tanzimine mütenazır olarak yeraltı sularının da yapılmış 
olan muayyen hedefli programlara göre inkişaf ettirilmesi ve bu mevzuun da 5259 sayılı yetki 
kanunu çerçevesi içerisinde mütalâa edilerek mümkün olan süratle ele alınmasını bilhassa tavsiyeye 
değer görmekteyiz. 

Bölüm 791 — Köylerde halkın yapacağı su iğlerine yardım : 

1952 Bütçe yılı içerisinde verilmiş olan 10 500 000 liraya yıl içinde temin edilen ek ödeneği ilâ
vesi ile bu bölüm yekûnu (20 000 000) liraya çıkarılmıştır. 1952 ödeneği illerin köy aded ve nüfus
ları, genişlikleri ve tahakkuk ettirme imkânları göz önüne alınmak suretiyle illere tevzi edildiği gibi 
Millî Savunma Vekâletinden devralınıp illere gönderilen 11 aded sondaj makinesi ile bâzı bölgelerde 
yeraltı suyundan faydalanmak suretiyle köylere içme suyu teminine çalışılmış ve demir boru ihtiya
cının tedarikinde güçlük çeken illerin ihtiyacını karşılamak üzere 300 000 metre ve muhtelif ku
turda galvenizli demir boru sağlanmıştır. 

illere tahsis edilen para, makine ve malzeme yardımlariyle birlikte bâzı illerin özel idare büt
çelerine konulan bir miktar ödenek ile ve halkın nakdî ve bedenî yardımı sayesinde 1952 yılı zar
fında 6188 köyde içme suyu mevzuunun ele alınmış olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulu
nuyoruz. 1953 yılı Bütçesinde bu mübrem ihtiyacı karşılamak üzere (20 000 000) lira ödenek konul
muştur. Bu ödenek ile de içme suyu olmıyan köylerin mühim bir kısmının daha bu ihtiyacı gideril
miş olacaktır. 

Umumi mütalâya geçmeden evvel Bütçenin B formülüne de temas etmek istiyoruz. 

1. 1952 yılma kadar her Vekâlet ve dairenin gider tertiplerini tâyin eden R formülü müstakil 
bulunmakta iken 1953 Bütçe teklifinde müşterek formüllerin birleştirildiği bu suretle aynı for
müllerin mükerrer yazılmasının önlendiği memnuniyetle görülmüştür. Bu cümleden olmak üzere 
Bayındırlık Vekâleti 1952 yılı Bütçesinin 741 nci yapı ve esaslı onarmalar bölümüne ait formül 
bütün daireler için müşterek formül olarak alınmıştır. Ancak bu Vekâlete mahsus bâzı inşaat 
bölümlerinden 741 nci bölümün aynen uygulanacağı tasrih olunduğu halde bâzı inşaat bölüm
lerinden bu formülün tatbik edilip edilmiyeceği hususunda tereddüde düşülmek ihtimaline karşı 
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74$, 744i 745, 782> 784/ve^85 nci bölümlerde de 741 nci bolüme ait formülün tatbik edileceğine 
dair sarahat verilmesi lüzumlu görülmektedir. 

2 .745 -nci hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler bölümünün 10 ncu ve 30 ncu 
maddelerine ait 1952 R cetvelinde mevcut bulunan (Bu inşaata ait sözleşmeleri gereğince kullanıla
cak yabancı uzmanların yollukları ile sözleşmeleri gereğince yapılacak her çeşit ödemeler) tâbiri yeni 
formüle alınmamıştır. 

Hava meydanlarının inşası veya teçhizi sırasında muayyen bir işin kotrolü veya Etüdü yapılmak 
üzene kısa bir süre için yurdumuza getirilecek ve kendileriyle muayyen bir mevzua ait hizmet akui 
yapılaeak olan yabancı uzmanların yollukları ile sözleşmeleri gereğince yapılacak masrafların ilgili 
inşaat tertibinden ödenmesi zaruridir. Bu itibarla aynı kaydın 1953 yılı Bütçesine bağlı R cetveline 
ilâvesi iktiza eder. 

Umumi mütalâa ve dilekler 

Bayındırlık; Vekâleti 1953 yılı Bütçesinin murakabeye imkân verecek bir sadelik ve açıklıkda ha
zırlandığını memnuniyetle ifade ederiz. 

Bayındırlık Vekâleti iş hacmi 1950 yılı 100 hesabiyle, 1951 de 150/İ952 de 180 ve 1953 de 220 
ye yükselmiş bulunmaktadır. Üç yıl içinde bir mislinden fazla bir artış ifade eden bu duruma 

mukabil bu işleri tedvir edecek teknik personel adedinin aşağı yukarı sabit kaldığı görülmektedir. 

Filhakika 1950 yılında Bayındırlık işlerine sarf olunan paranın % 10,8 i personel ve yönetim ve 
daire hizmetlerine harcandığı halde 1951 yılında bu nispet % 7 ye, 1952 de !% 5 e 1953 teklif büt
çesiyle de % 4 e düşmüş bulunmaktadır. 

Bayındırlık Vekâleti Devlet bütçesiyle tahmil edilen vazifeler dışmda, Teşkilât Kanunu ve hu 
susi kanunlarla b'irçoik murakabe, tetkik ve tasdik işleri verilmiş bulunduğuna, göre, mevcut teş
kilât ile işlerin normal bir şekilde yürütülebileceğini kalbul etmek müşküldür. Yaptığımız incele
mede halen Bayındırlık Vekâleti teşkilâtında (Vilâyet bayındır la müdürlükleri elemanları dâhil) 
538 yükselk mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memuru gibi teknik eleman çalış
tırılmaktadır. 

Teknik eleman adedinde geçen seneye nazaran 23 noksanlık görülmektedir, tş hacminin art
masına mukabil eleman adedindeki bu eksilme, mesele üzerinde ehemmiyetle durulmasını icabet-
tirecek bir mahiyet arzetmektedir. 

Diğer taraftan 1950, 1951 ve 1952 yıllarında Bayındırlık Vekâleti emrine tahsis edilen mecbu
ri hizmetlilerden 64 yüiksek mühendisten (39) u, 18 mühendisten (8) i ve 40 fen memurundan 
(19) u hizmet kabul etmemiştir. 

Geçen sene raporumuzda da ehemmiyetle belirttiğimiz üzere bu günkü barem mevzuatı ile 
memleket ölçüsündeki Bayındırlık işleri için lüzumlu teknik eilemanlarm temin edilmesine imkân 
görememekteyiz. Dışarda çok daha cazip ve geniş kazanç imkânlarına malik bulunan teknik 
elemanların baremin bugünkü dar çerçevesi içinde tatmin edilmiş olmalarına maddeten imkân 
yoktur. Bu itibarla Barem Kanununun bir an önce değiştirilerek ehliyet ve mesuliyet esasma 
dayanan meslek ihtisasları gözeten ve muhtelif Devlet teşkilâtında değişik tediye sistemlerine mey
dan vermiyen bir şekle sokulmasını lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

Diğer taraftan bugün için pek bariz olan eleman darlığını gidermek için lise, sanat okulu v. s. 
gibi mektep mezunlarının kısa devreli kurslara tâbi tutularak basit işleri görecek elemanların ye
tiştirilmesi hususunda Bayındırlık Vekâleince alınan tedbirin ferahlatıcı tesiri olacağına kaani bu-
lunmaktayiA. 
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Tazyik eden ihtiyaç karşısında kursların fazlalaştırılmasını ve daha çok eleman yetiştirilmesini 

temenni ederia. 

Bayındırlık Vkaletine mevdu vazifelerden demiryol, liman, iskele ve su işleri, Anıt - Kabir, 
Büyük Millet Meclisi inşaatı gibi işler hususi kanunlarına dayanarak muayyen bir programa göre 
yürütülmekte olduğu halde4 muhtelif vekâletlere ait yapı işleri her yıl bütçesine konan ödeneklerle 
yaptırılmakta ve böylece gerek proje, keşif ve ihale işlerinin ve gerek inşaatın aynı malî yıl içinde 
ikmal ve ödeneğinin senesi içinde sarfı icabetmektediî. 

Esasen keşif tutarları mühim bir yekûn tutan inşaatın o yıl ödeneğine tekabül eden kısmı için 
işlerin pek çok parçalanması icabetmekte ve bunun neticesi olarak mütaahhitlerin taaddüdü dolayısiyle 
mesuliyet dağılmakta ve işleri senesi içinde başarma gayreti proje ve tatbikat işlerinin tam bir mü
kemmeliyete erişmesine engel teşkil etmektedir. 

Bu münasebetle yapı işlerinin birkaç yıllık programlara bağlanması suretiyle binalara ait plân 
ve keşiflerin vaktinde hazırlanabilmesi imkânlarının temin edilmesi hususunda iki yıldan beri ra
porlarımızda belirttiğimiz noktaya bu sene de dikkati çekmek zorunda bulunuyoruz. 

Muhasebei Umumiye Kaunuu ile Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu üzerinde çalışılmakta ol
duğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Lâyihaların hazırlanması sırasında bu kanunlarda işlerin yürütülmesini zorlaştıran şekle ait 
hükümlerin tâdil ve ıslahının isabetli olacağını hatırlatmayı faydalı buluruz. 

Liman, iskele ve barınakların süratle inşa edilmesinin münakale işlerinde sağlıyacağı büyük 
fayda izahtan varestedir. Hükümetin malî imkânların müsaadesi nispetinde bu konuya verdiği 
ehemmiyeti memnuniyetle müşahede etmeş bulunuyoruz. Bilhassa iskele ve barınaklar mevzuunda, 
bunların bir an evvel inşası memleketin ehemmiyetli bir ihtiycım karşılama bakımından arzuya 
şayan ise de, bu sahada yetişmiş mütaahhitlerin azlığı, bu işlerde kullanılacak makine ve vasıta
ların mahdut oluşu ve esasen taahhüt altında bulunan işlerin bile gereği gibi yürütülmesinde kar
şılaşılan büyük güçlükler, geniş ölçüde yeni mevzuların ele alınmasında daha ihtiyatlı davranılma-
smı icabettirmekte olduğunu belirtmeyi faydalı mütalâa ettik. 

Zirai istihsal dâvamızın ana meselelerinden biri olan su işlerinin daha geniş ölçüde ele alınması 
için bir taraftan önümüzdeki yıllarda ödeneğin tedrici bir şekilde artırılarak yeter bir miktara, 
Çıkarılması, diğer taraftan bu teşebbüsler için yabancı memleketlerden uzun vadeli istikrazlar te
minine çalışılması hakkında geçen sene yüksek komisyonunuzun temenni ve temayüllerinin 1953 
teklif Bütçesinde yer almış olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Tetkikmıza sunulan su işleri 1953 Bütçesi, pe-en seneki bütçe rakamına nazaran % 67 bir ar
tışla 82 milyon lirayı bulmuştur. 

Diğer taraftan Çukurova'nın kalkınması için ehemmiyetli bir mevzu olan Seyhan Barajı ve 
hidro - elektrik tesisi için Milletlerarası tmar ve Kalkınma Bankasından 25,2 milyon dolarlık uzun 
vadeli bir istikraz aktedilmiştir. 

Memleketimiz için aynı derecede ehemmiyetli olan diğer büyük havzalarımızın da bir an evvel 
ele alınması hususunda Hükümetin gerekli teşebbüsleri yapmakta devam ettiğini kaydetmeyi bir 
borç biliriz. 

Şimdiye kadar yatırılan ve bundan sonra da yatırılması tavsiyeye şayan görülen sermayenin 
hem yeni envestisman imkânlarını sağlıyabilmesi, hem de vergi mükelleflerine ödenen paranın mu
ayyen bölge halkına, yardım şeklinde tecelli etmemesi bakımlarından, mâkul ve şayanı kabul uzun
ca vâdelerle itfa edilmesi ve tarifelerin bu esas dâhilinde ayarlanması, program ve bütçelerin mem
nuniyet verici bir şekilde tahakkuku için su işlerimize yeni bir veçhe verilmesi hususunda ge
çen sene ihzar ettiğimiz temenniye uyularak hazırlanmış ve diğer komisyonlardan geçerek yüksek 
komisyonunuza sunulmuş bulunan Su tşleri U. Müd. Teşkilât kanun lâyihasının ilgisi dolayı-
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siyle bu bütçe ile birlikte tetkik edilerek 1953 malî yılı başında meriyete girmesi imkânının sağ
lanmasını uygun mütalaa etmekteyiz. 

Yurdun; susuzluktan muztarip bulunan muhtelif bölgelerinde yeraltı sularından istifade edil
mesi hususunda süratle tedbir alınması ve yıl içinde teşebbüse geçilmesi lüzum ve zaruretine geçen 
seneki raporumuzda işaret etmiştik. Bu işin ele alınmış olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş 
bulunuyoruz. 

Ancak bu yoldaki çalışmaların daha da genişletilmesini ve bunun için imkânlar sağlanmasını 
temenni etmekteyiz. 

Memleketimiz geniş bir inkişaf hamlesi içindedir. Zirai kalkınmamızın tabu ve normal bir neti
cesi olarak sanayiimiz ve bununla birlikte medenî hayat seviyesi de ilerlemekte ve bunlarla muvazi 
olarak elektrik enerjisinin istihsal ve istihlâki artmaktadır. 

Bugün dağınık bir vaziyette ve muhtelif teşekküller tarafından te«J\ ir edilmeye çalışılan elektrU 
işlerinin de artık bir elden idaresi ve inkişafa doğru yürütülmesi lâzımdır kanaatindeyiz. 

Yurdumuzun iktisadi balomdan kalkınmasında büyük faydası dokunacak bu mevzuun esaslı bir 
şekilde ele alınması için gerekli tedbirlerin ittihaz edilmesini temenniye şayan görmekteyiz. 

Bayındırlık faaliyetlerinin emniyetle gelişmesi bakımından yukardaki temennilerimizin gerçekleş
mesi dileğiyle raporumuzu yüksek komisyona saygılarımızla arzederiz. 

Trabzon Mebusu Konya Mebusu 
Süleyman Fehmi Kalay ctoğlu Remzi Birand 
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F. 

101 

2tft 

202 

203 

M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

Tahsisatın nev'i 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
kemeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birimci kısım yeKûnu 

İkinci kısım - Personel 
masraflUm 

I - Maaşlar ve iieretier 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 
• 

Geçici hizmetliler üceti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

m® 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 400 

5 4ÖÖ 

1 447 603 
2 992 190 

600 

1 327 

4 441 720 

258 660 
236 340 

405 000 

611 142 

900 430 

1 511 572 

195^ ytfr içîtt 
BıiMmetçe Komi»?otwıı 

istenen kabul edilen 
Lüra Lira 

5 400 

& 409 

1 517 500 
3 090 900 

600 

1 500 

4 610 500 

275 380 
350 160 

625 540 

684 330 

1 133 200 

1 817 530 

5 4Û0 

5 400 

1 517 500 
3 090 900 

600 

1 500 

4 610 500 

275 380 
350 160 

625 540 

809 524 

1 348 200 

2 157 724 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 49 200 62 400 62 400 



F. * M. Tahsisatın 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
ndv'i Lira 

1953 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 

2Û9 

II - Başka haklar 
4178, 4^8 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak « m ve yar-
uimısr 

11 Merkez memurları çocuk zam-

£10 

301 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

10 
m W 

mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
MeBkea memurları idoğum yar
dımı 
Vilâyettir memıudan doğum 
yardımı 
Merkez memurları xölüm yardı
mı 
Vilâyetler memulları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı T&ammun 5 ncimaddesi ge
reğince ödenecek $ara mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fıkra*iyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
ğina» T.C Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 

thgünm ktstm ~ Yönetim 
masrafkxn 

Merkez daireleri bura masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

48 000 

100 000 

3 800 

9 000 

3 300 

4 500 
4 000 

172,600 

• . 

1 500 

271 520 
. 2 100 

6 945 212 

4 200 
ımo l 560 

50 000 

104,000 

4 600 

9 .600 

3 600 

5 000 
4 500 

131 300 

1 500 

288 500 
2 100 

7 589 370 

4 200 
1 000 
1 560 

50 000 

104 000 

1 600 

9 600 

3 600 

5 000 
4 500 

181 300 

1 500 

288 500 
2 160 

7 929 5^4 

4 200 
1 000 
1 560 
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P. M. 

Bayındırlık Vekaleti 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

14 000 
12 000 
18 000 

50 760 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

17 000 
12 000 
18 000 

53 760 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

17 000 
12 000 
18 000 

53 760 

3 000 
1 500 
3 500 
4 000 
1 500 
6 000 

19 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 5 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 25 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 15 000 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafları 25 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 2 000 

5 000 

29 000 
15 000 
30 000 
4 000 

5 000 

29 000 
15 000 
30 000 
4 000 

305 
306 
307 

10 
20 
30 
40 
50 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yollğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

67 000 

400 
12 300 

30 000 
14 000 
24 000 
12 000 

1 000 

78 000 

400 
12 300 

32 000 
14 000 
24 000 
20 000 

1 000 

78 000 

400 
12 300 

32 000 
14 000 
29 000 
32 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 81 000 91 000 108 000 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lha 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Merkez 7 000 10 000 10 000 
Vilâyetler 9 000 12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 16 000 22 000 22 000 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 2 000 2 000 2 000 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 4 000 4 000 4 000 

Üçüncü kısım yekûnu 255 960 285 960 302 960 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları' 3 000 5 000 5 000 
Atatürk Anıt - Kabir parkının 
tesis ve bakım masrafları * 85 000 80 000 80 000 
4623 sayılı Kanun gereğince 
yersarsıntısından evvel ve son
ra yapılacak işler masrafları 35 000 35 000 30 000 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve gündelikleri 

7 000 
5 000 

12 000 

0 

7 000 
8 000 

15 000 

20 000 

7 000 
8 000 

15 000 

20 000 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 500 500 ŞOO 



Brçjoadırhk V*kâlaiı 

Tahsisatın nev'i 

4585 sayılı Kanun gereğince 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşimi kıstm - Bm^lar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yıllan borçları 
1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dör4üne& kısım yskûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMÛMÎ YEKÛN 

1952 1953 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 5 000 5 000 

160 500 160 500 155 500 

20 000 20 000 20 000 

3 000 3 000 3 000 
1 000 1 000 1 000 

4 000 4 000 4 000 

24 000 24 000 24 000 

5 400 
! 945 212 
255 960 
160 5Ö0 
24 000 

3S0L 072 

5 400 
7 589 370 
285 960 
160 500 
24 000 

8 065 230 

5 400 
7 929 564 
302 960 
155 500 
2-1 000 

8 417 424 
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M. Tahsisatın nev'î 

Yatırımlar 

II - Sataalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
11 Tapu ve Kadastro Umum Mü

dürlüğü 
12 Basm - Yayın ve Turizm 

Umum Müdürlümü 
13 -Adalet Vekâleti ceza ve tevkif 

evtei yapım ve esaslı onarım 
14 Adalet Vekâleti (Adalet J)i-

nataa yapım ve esaslı anarım) 
15 5032 sayılı Kanun gereğince 

İstanbul Adalet binası yapımı 
her türlü masrafları 

16 Emniyet Umum Müdürlüğü 
17 Maliye Vekâleti 
18 MîffEfi-tim Vekâleti 
19 öğrenci yurtları 
20 İstanbul Opera binası yapımı 
21 Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâ

leti 
22 5368 sayılı Verem Savaş Kanu

nu gereğince vücuda getirile
cek yapı ve tesis işleri her tür
lü masrafları 

23 Bayındırlık Vekâleti 
24r Gümrük ve Tekel Vekâleti 
25 Tarım Vekâleti 
26 Ulaştırma Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

5011 ve 5855 sayılı kanunlar ge-
regiacft Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklentileri yapımı 
Doğu bölgesi memur evleri ya
pımı masrafları 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
LirfE Lisa 'Lira 

150 ÖÖO ö 1 
O 0 60 000 

2 580 000 1 290 000 6 250 000 
250 000 125 000 1 635 000 

% m® tim 2 m& om % OQÖ> ÖOO 
••<* * 40Ö 0 0 0 

1 M3: 250* 1 €S0 086 10 70Ö 000 
1 990 000 l 4m<m 3 880 000 
497 500 Q 400 000 

0 0 1 000 000 
9 060 303 5 7T7 651 20 527 000 

ı 579 2m 2 eee oo& 4 n o OOO 
30 000: liOÖDO 110 000 
156 215 & 954 000 

2 475 8&7 1 â3S ffl$ 2 473 000 
12: 324 fr 177 000 

22 175 644 15 444 225 54 736 001 

3 100 000 4 500 000 4 500 000 

94&000 945 000 945 000 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

5511 ve 5948 sayılı kanunlar ge
reğince Gördes Kazasının nak
ledileceği yerde yapılacak mes
ken, yol, su ve kanalizasyon 
inşası karşılığı *>u UOO 500 000 500 uuu 

10 
20 
30 

5367 ve 5843 sayılı kanunlar ge
reğince hava meydanları yapı
mı için girişilecek yüklenme
ler 
Yapım masrafları 
Makina ve araçların onarımı 
Satınalınacak makina ve araç
lar 

Fasıl yekûnu 

9 027 043 
148 000 

1 274 957 

10 450 000 

7 755 000 
600 000 

645 000 

9 000 000 

1 

8 255 000 
600 000 

645 000 

9 500 000 

4677, 5581 sayılı kanunlar ge-
reğincee yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabir yapımı her türlü 
masrafları 4 000 000 4 000 000 4 000 000 
4879 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
her türlü masrafları 1 600 000 0 0 
Demiryolları yapım giderleri 

11 3262, 3813, 4643, 5075 sayılı 
kanunlarla yapılacak Diyarba
kır - Cizre, Elâzığ - Van hudut 
hatlariyle Bitlis şube hattı ya
pım masraf lam 8 500 000 10 300 000 10 300 000 

12 4643 sayılı Ifemun gereğince 
yapılmakta olan Erzurum hat
t ı uzatma masrafları 2 000 000 800 000 1 800 000 

13 4643 ve 5413 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak Maraş -
şube - hattı ile Narlı - Gazian-
teb - Karkamış hattı yapım 
masrafları 7 000 000 8 500 000 8 500 000 

14 5415 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak Kozlu - Ereğli hattı 
Ü6 Armutçuk şube ha tü yapım 
masrafları 1 900 000 900 000 900 000 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istemen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 Makina ve araçların onarımı 
30 Satmalınacak makina ve araç

lar 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro

je ihzarı ve istimlâk masraf
ları 

60 Kaza tazminatı, tedavi, teçhiz 
ve tekfin masrafları 

5 000 

205 000 

225 000 

10 000 

5 000 

15 000 

225 000 

10 000 

o 000 

15 000 

225 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 19 845 000 20 765 000 21 755 000 

782 Limanlar yapım masrafları 
11 Ereğli limanı ikmal inşaatı 

masrafları " 3 500 000 1 400 000 1 400 000 
12 Trabzon limanı ikmal inşaatı 

masrafları 2 600 000 3 400 000 3 400 000 
13 Amasra - İnebolu limanlarının 

ikmal inşaatı masraflar; 1 300 000 1 370 000 1 370 000 
20 Makina ve araçların onarımı 150 000 150 000 150 000 
30 Satmalınacak makina ve araç

lar 150 000 100 000 100 000 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro

je ihzarı ve istimlâk masraf
ları 50 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 7 750 000 6 470 000 6 470 000 

783 5414 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak iskele ve ufak barı
naklar yapımı masrafları 

10 Yapım masrafları 
20 Makina ve araçların onarımı 
30 Satmalınacak makina ve araç

lar 
50 Onarmalar 

784 5775 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak liman ve sair deniz 
tesisleri 

10 Yapım masrafları 9 700 000 10 975 000 10 975 000 

2 700 000 
10 000 

280 000 
10 000 

3 000 000 

3-890 000 
10 000 

490 000 
10 000 

4 400 000 

4 140 000 
10 000 

1 740 000 
10 000 

5 900 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kabul edilen 
Lira Lira 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon, pro
je ihzarı ve istimlâk masraf
ları 1 800 000 1 675 000 1 675 000 

Fasıl yekûnu 11 500 000 12 650 000 12 650 000 

785 4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na karşkı yapılacak koruma 
masraflara (sürekli onarmalar) 47 500 47 500 47 500 

* 
786 Su işleri 

11 3132, 4100, 4649 ve 5259 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak 
su işleri yapım ve esaslı onarım 
masrafları 20 000 000 31 950 000 31 700 000 

12 5259 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi gereğincee yapılacak diğer 
su işleri yapım ve esaslı ona
rım masrafları 14 $)0 000 20 180 000 20 180 000 

20 Makina ve araçların onarmıı 200 000 250 000 250 000 
30 Satmahnacak makina ve araç

lar 50 000 2 050 000 2 050 000 
40 İstikşaf, etüd, aplikasyon mas

rafları " 260 000 320 000 320 000 
7.0 İsletme.masrafları 2 480 000 3 100 000 3 100 000 

Fasıl yekûnu 37 890 000 57 850 000 57 600 000 

787 Ankara lâğımlarının yapım 
masrafları 370 000 50 000 50 000 

788 

789 

791 

10 
20 
30 

Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 
Derniryollar ve limanlar işleri 
Yapı ve imar işleri 
Su işleri 

Fasıl yekûnu 

Yeraltı suyu tetkik ve araştı
rılması 
Köylerde halkın yapacağı su 

60 000 
165 000 
200 000 

425 000 

900 000 

90 000 
180 000 
250 000 

520 000 

600 000 

90 000 
180 000 
250 000 

520 000 

600 000 

işlerine yardım 9 500 000 20 000000 20000000 
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Tahsisatın nev'i 

Yersarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım (sarf şekli tcra Vekilleri 
Heyeti kararile belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir) 
2819 sayılı Kanun gereğince 
elektrik işleri Etüd idaresine 
yardım 
Sanyar barajı inşaatı için Eti-
banka yardım 
3827 sayılı Kanun gereğince 
satmahnacak taşıtlar (Maliye 
Vekâleti Bütçesine aktarıla
caktır) 
Değirmendere inşaatına yar
dım (sarf şekli îcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılır) 

1952 1953 yılı için 
Y'ı 11 Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1000 000 1000 000 1000 000 

1 850 000 2 695 000 2 945 000 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 

O 400 000 0 

o o ıoooooo 
Yatırımlar vekûııu 139 798 144 164 826 726 207 718 501 





23 - Ekonomi ve Ticaret 



Rapor 
13 . t . 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine t 

I 
Kısım 

İktisadi ve Ticari Hareketler 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 1953 yılı Büçesini mütalâalarımla beraber tasvibinize arzedeı-
ken ilk olarak bu Bakanlığın iştigal sahaları içinde 1952 yılında da büyük bir hareket ve faaliyet 
müşahede edilmiş olduğunu memnuniyetle belirtmek isterim. 

Filhakika istihsal faaliyetlerinin her safhasında: zirai ve sınai istihsalde, ticaretin bütün kolla
rında; iç ve dış ticarette, Bankacılıkta 1950 yılından bu yana başlıyan inkişaf geçen yılda da de
vam etmiştir. 

I - İstihsal 

Yurtta istihsale masruf faaliyetin malî ve ekonomik kudreti temsil ettiği göz önünde bulundu
rulursa istihsalin bütün şubelerinde inkişafın ve fakat bilhassa 1950 yılına kadar vahim şekilde 
statik bir durum içinde kaldığı bilinen zirai istihsalin iki yıldan beri âdeta bir inkişaf humması 
içme girmiş olmasını derin bir memnuniyetle karşılamamak mümkün değildir. 

Zirai Sektör : 

Bir taraftan dünya konjonktürünün müsait şartları, diğer taraftan bu konjonktürden fayda
lanmak gayreti içinde ve bizzat köylü ve çiftçi vatandaşların kalkındırılması ile ilgili olarak, 

«.) Ziraatimize lüzumlu makine ve cihazların 1 emini, 

b) Çiftçiye iyi tohum ve kâfi kredi verilmesi, 

cj Mahsullerin müstahsil için faydalı ve değer bir fiyaıtla satıiabilmesini mümkün kılan müsta
kar bir politikanın takip edilmesi, 

Gibi tedbirler zirai sektörde kısa zamanda meyvalarmı vermeye başlamış bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tablo 1951 - 1952 mevsiminde zirai istihsalimizin nereden ne rakamlara vardığını açık 
olarak göstermektedir : 

Bkiliş : 
1934/38 1946/50 11)51/52 

Hububat 
Bakliyat ve İL 
Sınai nebatlar 
İstihsal : 
Hububat 
Bakliyat ve II. 
Sınai nebatlar 

yemi 

yemi 

6.338 
568 
560 

7.304 
319 

1.013 

(Bin hektar) 
7.732 

657 
743 

(Bin ton) 
7.067 

551 
1.700 

9.911 
681 
970 

11.485 
438 

2.782 
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Bu vaziyete göre 1946/1950 yılları vasatisine nazaran 1951/1952 yılında vasatilerinde: 

Ekilişte: * * • ' 
Hububatta % 28.18 artış 
Bakliyat ve hayvan yeminde % 3.65 artış 
Sınai nebatlarda % 30.55 artış 
İstihsalde: 
Hububat % 62.51 artış 
Bakliyat ve hayvan yeminde % 20J50 eksiliş 
Sınai nebatlarda % 63.64 artış. 

vardır. 

Zirai istihsalde bu artışların önümüzdeki senelerde devam edeceğine şüphe edilmez. Tarlaların 
ıslahından ve zirai aletlerin tekemmül ettirilmesinden sonra, şimdi hazırlıkların entansif bir ziraate 
teveccüh etmesini de tabiî olarak beklemek doğru olur. 

Sınai sektör: 

Sınai sektöre gelince, sanayileşmemizin henüz dünya ölçüsüne, rantabilite şartlarının izhar saf
hasında bulunmasına, yani ihracata elverişli bir sanayi seviyesinden henüz mahrum olmamıza rağ
men, bu sektörde ihtiyaçlarımızı kısmen karşılamaya masruf gayretler son iki sene içinde memnuni
yet verici şekilde artmıştır. Bu arada, bilhassa, mensucat, şeker, çimento, demir ve çelik sanayiimi
zin istihsallerinde dikkate değer istidatlar göstermiş bulundukları kaydolunabilir. 

Mensucat sanayii : 
Pamuk ipliği 
Pamuklu dokuma 
Yün ipliği 
Yünlü dokuma 
Şeker sanayii : 
Çimento sanayii : 
Demir çelik sanayii: 
Pik , 
Çelik 
Hadde mamulleri 
Borular (Font) 
Çivi (muhtelif) 
Civata, somunu, vidaj 
pul ve saire 

1949 

23.645 
17.465 
8.307 
2.944 

828.446 
375.572. 

114.000 
103.000 
73.000 
11.000 
6.153 

472 

(Ton olarak istihsal) 
1950 

24.865 
18.258 

7.562 
3.555 

856.074 
395.628, 

113.400 
91.000 
79.000 
8.600 
8.049 

778 

1951 

29.997 
21.081 
8.026 
4.647 

1.361.236 
596.316 

153.400 
135.800 
105.660 

8.860 
12,090 

1.150 

1952 (1) 

25.500 
24.534 
5.960 
2.922 

1.050.000 
416.694 

196.000 
146.450 
110.420 

7.450(2) 
—-

— 

Diğer taraftan hususi teşebüsün iktidarın sanayi mevzuundaki görüşüne muvazi bir alâka içinde 
bulunduğu söylenebilir. Hususi teşebbüs koyu Devletçi politikanın ihdas ettiği itimatsızlıktan 
yavaş, yavaş ayrılmak, faaliyetlerini her sahada teşvik kararında olan programlara bağlamak gay
reti içinde .görülmektedir. 

(1) 1952 yılı mensucat sanayiine ait rakamlar işletme raporlarına göre ve tahminî olup Devlet 
sektörü 11 aylık hususi teşebbülerin ise 6 aylıktır. 

(2) 1952 font boru istihsdlindeki azalış tiler Bankasının köy tesisleri için küçmk çaplı borulara 
olan ihtiyacından İleri gelmiştir. Bu durum neticesinde tonaj itibariyle azalış vana da wied itibariyle 
nispî bir artış olduğu Sümerbankça ifade olunmaktadır. 
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1952 yılı içinde Adapazarı, Amasya ve Konya vilâyetlerinde üç şeker fabrikasının daha tesisi 

için hazırlıklar taımaımlanmıştır. Adapazarmdaki .kurulmakta olup, diğerleri de kurulmak üzere
dir. ; 

Yurdumuzda sanayi müesseselerinin son durumunu evvelki yıllarla mukayeseli olarak tesbit 
eden aşağıdaki tablo da bu kanaati teyit etmektedir : 

Fabrikalar 

Un 
Şeker 
Zeytinyağı 
Pamuk ipliği ve mensucat 
Yün ipliği ve mensucatı 
İpek ipliği ve mensucatı 
Keten - Kendir 
Kâğıt imali 
Deri ve kösele 
Kauçuk eşya 
Kimyevi maddeler 
Demir Çelik 
Çivi 
Civata, somun 
Çimento 
Zücaeiye cam şişe 
Elektrik ampulü 
Müstahzarat 

Devlet 

__ 
4 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
1 

—. 
4 
1 

—. 
— 
2 

— 
— 
— 

Hususi 

578 
— 
74 
28 
25 
61 
1 

— 
25 
22 
—• 
— 
7 
2 
3 
4 

— 
1 

Devlet 

4 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
l 

— 
4 
1 

- ™ 

__ 
2 

_ 
—• 
— 

Hususi 

629 
— 
90 
28 
27 
61 
1 

—, 
25 
22 
— 
—. 
7 
2 
3 
4 

— 
1 

Devlet 

—. 
4 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
1 

—• 
4 
1 

— 
— 
2 

. __. 
— 
— 

Hususi 

638 
— 

103 
30 
35 
62 
1 

— 
25 
23 
— 
— 
8 
2 
3 
4 
1 
1 

Devlet 

—_ 
4 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
1 

— 
4 
1 

— 
_ 
2 

— 
— 
— 

Hususi 

649 
— 

103 
32 
37 
62 
1 

— 
36 
28 
2 

— 
8 
2 
3 
4 
1 
1 

Not : Takat yekûnu 10 beygir gücünden aşağı oları fabrikalar bu tabloya alınmamıştır. 

Millî mahsullerimizi değerlendirmek, onları bilhassa dünya piyasasının isteğine göre ihzar ve 
imal etmek yolunda sınai teşebbüslerde daha kuvvetli hareketler, ancak imkânlarımızın tam olarak 
bilinmesine vabeste bulunduğunu hatırlatmayı lüzumlu görmekteyim. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yıldan beri birçok vilâyetlerimizde yapılan araş
tırmaları bu bakımdan dikkate şayan görmemek mümkün değildir. Ancak bu ilk tetkikler devlet 
sektörünün elinde bulunan mütehassıslarla - hattâ ecnebi mütehassıslardan da faydalanılmak sure
tiyle - bir an evvel nihai plânlara ve projelere kadar götürülmeli, bu suretle hususi teşebbüs 
ve sermayeye iş mevzuları hazırlamak suretiyle devletçe tâbir caiz ise, dört başı mamur bir çalış
ma yapılmalıdır. 

Madenciliğimiz : 

Sınai istihsalin bir kolu sayılabilecek olan madenciliğimizde de son senelerde konjonktürden 
faydalanma yolunda mühim terakkiler elde edilmiştir. Bu sahadaki faaliyetin Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından kapatılmış sahaların zaruret görülen mahallere ve muayyen hudutlara 
inhisar ettirilmek suretiyle hususi teşebbüse yeni sahalar açılması tedbiri ile de hızlandırılmış ol
duğu muhakkaktır. Ancak, bu suretle hususi teşebbüs teşvik olunmuşsa da maden, ekonomisinin 
büyük yatırımlara ihtiyaç gösteren bir mevzu olduğu unutulmamalıdır. Büyük yatırımlar her şey
den evvel teminat ister. Bu bakımdan mevzuatımızın bir an evvel ıslahına gidilememiş olmasından 
bu vadide büyük bir fırsatın kaçırılmış olması gibi bir ihtimalin tahakkuk etmemesini temenni 
edelim: 
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Devletçi politikadan ayrı olarak maden istihsalimizi artırıcı tedbirlerin bu yıl muhakkak suret

te genişletilmesini de temenni ederiz. Dünya konjonktürünün müsait olacağı yılların mahdut bu
lunduğunu düşünerek istihsale çok ehemmiyet vermeyi topraklarımızın altında ne varsa bunlardan 
bir an evvel faydalanmaya teşebbüs etmeyi, aynı zamanda ihracatımızı da değerlendireceği için 
çok lüzumlu bir mevzu olarak ön plâna almalıyız. 

Aşağıdaki rakamlar madenciliğimizdeki gelişmeyi ifade etmektedir : 

Maden arama Maden işletme Maden işletme 
Seneler ruhsatnamesi ruhsatnamesi imtiyazı 

1945 127 Aded 9 Aded 8 Aded 
1949 511 » 16 » 7 » 
1952 11 ay 500 » 94 » 20 » 

Görülüyor ki, 1952 yılının 11 ayı içinde 94 ü işletme ruhsatnamesi, 20 si de imtiyaz olmak üze
re ceman 114 muhtelif cins maden sahası işletmeye açılmıştır. Bundan başka 1952 yılının 11 ayı 
içinde maden aramak üzere 13932 ruhsatname talep edilmiştir. Halen mer'i arama ruhsatnamesi 
adedi 2000 i, işletme ruhsatnamesi adedi 300 ü, maden imtiyazı adedi de 200 ü aşmış bulunmaktadır. 
Maden arama ruhsatnamesi talebini havi müracaat yekûnu 20 000 civarındadır. 

Yukardaki rakamlara muvazi olarak bellibaşlı madenlerimizin istihsal ve imraratım aşağıdaki 
tabloda görmek mümkündür: 

Madenin 

Antimuan 
Bakır 
Borasit 
Demir 
Krom 
Kükürt 
Linyit 

cinsi 

Maden kömürü 
Manganez 

1945 
İstihsal îmrar 

Ton 

86 
9.858 
5.034 

125.708 
148.069 

4.154 
723.317 

35 
6.689 

20.130 
101.567 

78.303 
4.105 

571.145 
3.719.708 2.233.189 

5.095 5.955 

1949 
istihsal Imrar 

Ton 

1.156 
11.283 
7.082 

210.948 
451.566 

3.095 
1.271.936 
4.182.705 

22.576 

509 
10.586 
7.912 

221.255 
334.520 

5.206 
1.020.245 
2.628.765 

21.094 

1952 (10 aylık) 
istihsal Imrar 

Ton 

2.126 
12.280 
10.942 

391.103 
536.864 

6.828 
1.052.674 
3.972.048 

85.976 

207 
10.806 
9.755 

325.393 
383.479 

7.052 
763.477 

2.546.796 
65.930 

Tekrar edelim, maden işlerimizde; 

1. Mevzuatı süratle yenilemek, 

2. Dar görüşlü devletçi politikadan ayrılarak hususi teşebbüse mümkün olduğu kadar fazla sa
halar açmak, 

3. Maden işleri ile ilgili daireleri teknik ve personel bakımından kuvvetlendirmek ioabetmektedir. 

Bu üç lâzime yerine getirildiği takdirde dünya konjonktürünün henüz müsait olan şartların
dan bugünkünden üç beş misli daha çok fayda temin em emiz mümkündür. 

/ / - Ticaret .' , ([ 

A) iç ticaret : . t. -; 

1. iç piyasa durumu : ' - .? 

iç ticaretimizin henüz organik olduğu iddia edilemez. Yani vatandaşın satmalına gücünün 
iktisadi kalkınma ile raüterafik olarak istihsale mııvad. bir şekilde artmış olduğu nispette bu saha-
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da faaliyetin fazlalaşmış olduğu muhakkak bulunmasına rağmen ihtiyaçların tatmininde iç ticare
timiz modern bir piyasa tekniğine malik olmak şöyle dursun bilâkis çok kifayetsiz haldedir. 

Henüz bir iç ticaret politikasına dahi malik bulunmadığımızın mazeretini mazide bu mevzuun 
ihmal edilmiş olmasına bağlamak pek mümkündür. Ancak ihtiyaçların tatmininde hileden, hud'adan 
azade; umumi mânasiyle, sıhhatli ve rasyonel bir plânda mevzuata ve teşkilâta ulaşmanın bugün 
için müstacel bir zaruret halinde olduğunu unutmamak da icabettiği kanaatindeyim. 

Kaydedeyim ki; Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında bu hedefe götürücü bir gayret belirmiş görün-
mekedir. Nitekim îç Ticaret Umum Müdürlüğünün faaliyetine ait olarak tevcih ettiğimiz suallere 
verilen cevapta şöyle bir fikrin mevcudiyeti bunun delili sayılabilir. Bize verilen notta deniliyor ki : 

«İstihsal mallarımızın, ilk hamlede bellibaşlı mühim ve sonra da bütün istihlâk ve ihraç meta-
larımıza teşmil etmek suretiyle bir envanterini yapmak, bunların fiat seyir ve hareketlerini takip 
ederek neticelere bağlamak, fiat teşekküllerinde lüzumsuz artışlara meydan veren suni elemenları 
tesbit ve bertaraf etmek çarelerini araştırmak, memleket bünye ve ihtiyaçlarını yakından bilerek 
banka ve kredi faaliyetlerini ona göre tevcih etmek ve diğer taraftan da dünyanın aldığı iktisa
di, ticari ve malî faaliyet ve tedbirlerle beynelmilel fiat hareketlerini umumi olarak dünya ik
tisadi konjonktürünü yakından takip ederek iç ve dış âlem ihtiyaç ve durumunu bilerek, isabetli 
ve daha verimli karar ve tedbirler almak, ilgilileri ve vatandaşları zamanında ikaz edebilmek ça
releri üzerinde önemle durulmuştur.» 

Bu not okunduktan sonra şimdi artık fikirlerin aksiyon haline gelmesi zamanında olduğumuzu 
kaydetmek ve üzerinde durulduğu kaydolunan 'konularda bu Vekâletten iş halinde hamleler is
temek hakkımızdır.' 

Fiyatlar ve geçinme durumu : 

îç piyasa durumu ile ilgili olarak fiyatlar ve geçinme endekslerini de kısaca gözden geçirmeyi 
faydalı buluruz. 

Fiyatlar : 

Bu mevzuda ilk olarak memleketimizde fiyatların seyrini diğer memleketlerle bir arada tet-
kika imkân vermek için raporuma milletlerarası fiyat endekslerini de almayı faydalı görüyo
rum. Dünya toptan eşya endekslerine göre, başlıca memiteketlerde fiyatların seyri şöyledir : 

Türkiye 
Almanya 
A. B. D. 
Belçika 
Brezilya 
Fransa 
Hindistan 
Holânda 
İngiltere 
îsviçre 
îtalya 
îran 
Irak 
Japonya 
Kanada 
"Meksika 

1948 

100 
100 
100 
100 
100 
89 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1949 

108 
122 
95 
95 
110 
100 
104 
104 
105 
95 
95 
93 
83 
163 
103 
110 

1950 

97 
132 
99 
100 
127 
108 
109 
117 
120 
94 
90 
79 
85 
193 
109 
120 

1951 

103 
159 
110 
121 
154 
138 
120 
143 
146 
105 
103 
89 
93 
267 
124 
148 

VII 

" 98 
157 
109 
121 
144 
135 
122 
142 
146 
103 
102 
86 
91 
266 
126 
152 

VIII 

95 
160 
109 
120 
149 
134 
119 
142 
148 
103 
102 
85 
90 
272 
125 
149 

IX 

100 
160 
109 
119 
151 
138 
119 
142 
148 
103 
100 
84 
90 
276 
124 
ısa 

IV 

104 
168 
107 
112 
168 
143 
102 
139 
149 
101 
94 
91 
—. 
272 
117 
156 

VII 

103 
168 
107 
112 
168 
144 
105 
136 
149 
101 
96 
92 
— 
274 
117 
154 

VIII 

101 
168 
107 
111 
169 
144 
106 
137 
148 
102 
96 
93 

• — 

273 
116 
154 

IX 

102 
169 
107 
— 
— 
143 
106 
— 
147 
101 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Fark 

+ 2,0 
+ 5,6 
- 1,8 
- 7,5 
+ 13,4 
+ 3,6 
— 10,9 
— 3,5 
- 0,7 
- 1,9 
— 5,9 
+ 9,4 
+ 7,5 
+ 0,4 
+ 7,2 
+ 3,4 
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Memleketimizde toptan eşya fiyat endekslerinin 1948 den beri takibettiği ve umumi endeksin 

yukardaki cetvelde görülen seyrini şu şekilde tahlil edebiliriz. 

Yıllar ve aylar 

1948 = 100 1949 
1950 
1951 
1951 VIII 

IX 
X 

1952 VIII 
IX 
X 

1951 X uncu 
göre 

Genel endesk 

aya ;% 

108 
97 
103 
96 
99 
101 
101 
103 
103 
+ 2 

Gıda 
maddeleri 

!% 

110 
98 
99 
90 
94 
97 
99 
100 
101 
+ 4 

Sanayi 
maddeleri 

% 

104 
94 
114 
107 
109 
110 
106 
107 
107 
— 3 

Yerli ve ecnebi konjonktür yayınlarının tetkiki 1948 den bu yana memleketimizde fiyatların 
umumi seyrine hâkim olan şartların normal şartlar olduğu intibaını vermektedir. Bizim endeksle
rimizde ise son iki sene içinde bilhassa ziraî sektöre bağlı büyük nüfus guruplarında satın alma 
kudreti artmış olmasına rağmen bu artışın dünya konjonktürü dışında fiyatlara, (o da çok cüzi 
mikyasta) ancak gıda maddeleri gurupuna müessir olduğu açıkça görülmektedir. 

Gıda maddelerinin toptan fiyatlarında kaydedilen bu tereffü perakende fiyatlarda da kendini 
göstermiştir. Filhakika son bir yıl zarfında başlıca 20 vilâyet merkezini ihtiva eden ve memleket 
ortalamasını temsil eden gıda masrafları bölge endekslerindeki artış nispeti aşağıda görüleceği 
üzere % 12 yi bulmuştur. 

Gıda masrafları bölge endeksleri 
1948 
1949 
1950 
1951 
1951 

1952 

^=. 

VIII 
IX 
X 

vın 
IX 
X 

100 
112 
103 
100 
98 
98 
99 
106 
108 
111 

1951 X ncu aya göre % + 12 
Geçim endeksleri 

Bir ailenin belli başlı geçim masraf larındaki tahavvülâtı gösteren geçinme endeksleri son Ekim 
ayında 1951 Ekim ayma nispetle Ankara'da % 6 İstanbul'da % 8 artmıştır. Artan bu masrafların 
başlıcalarını yine gıda maddeleri teşkil etmektedir. 

Gıda maddelerinde artışın tamamen arz ve talep konuları dâhilinde tekevvün ettiğine şüphe 
yoktur. Ekonomi hayatımızda inkişafın satınalma gücünü geniş mikyasta artırmış olduğu düşünü
lürse, bilhassa köylü vatandaşlarımızın bâzı gıda maddeleri üzerinde satıcı olmaktan çıkarak alıcı 
mevkie geçtiğini ve bu yüzden gıda maddelerinde bâzı darlıklar vücuda geldiğini kabul etmek icap 
eder. 

İşte bu sebepledir ki, endekse tesir eden bâzı gıda maddelerinde fiyat artışları ol; 
taraftan bu artışların yurtta bir hayat pahalılığı alâmeti olarak mütalâasınla'imkân*1 



— 308 — 
büyük bir sektör, Türkiye nüfusunun % 80 ini ihtiva eden zirai sektör millî gelirin artışından 
faydalanmış durumdadır. Bir çiftçi nüfusun dün eline geçen gelirle bugün eline geçen gelir ara
sında piyasadaki bu hafif tereffüü çok fazla telâfi edecek bir fark mevcuttur. 

O halde fiyatlardaki bu artış çok büyük müstehlik kitlelere her hangi bir külfet tahmil etmek
ten uzaktır. Diğer taraftan ücretlerde de artış olduğu için (bunu gösterecek elimizde ücretler için 
bir endeks olmamakla beraber) gıda maddelerinde fiyat artışlarının tesir sahasının çok mahdut 
olduğunu iddia etmekte hata edilmiş olmaz. 

2. Şirketler : 

Ticaretle ilgili olarak memleketimizde teşebbüslerin şirket halinde çoğalmakta olduğu da memnu
niyetle müşahede ediliyor: 

1950 yılı sonuna kadar 150 337 250 lira sermayeli 340 anonim şirket faaliyet halinde iken son 
iki sene içinde buna 49 880 000 lira sermayeli 56 şirket daha katılmış bulunmaktadır. Limitet şir
ketlerde bu artış daha kuvvetli görünmektedir : 

1950 yılı sonuna kadar kurulmuş olan limitet şirketlerin adedi 572 sermayeleri tutarı 43 577 000 
lira idi. 

1951 - 1952 yıllarında 194 limitet şirketi kurulmuştur. Kurulan bu limitetlerin sermayeleri ye
kûnu da 25 375 400 liradır. Yukarda da işaret ettiğimiz gibi şirketlerin bu inkişafı karşısında mem
nuniyet duymamak mümkün değildir. Ancak şirket müessesesini hukuki, maddî ve psikolojik sar
sıntılarından koruyacak mevzuata, yahut şöyle diyelim, mevzuatta değişikliklere ihtiyaç olduğu da 
muhakkaktır. 

3. Banka ve kredi işleri : 

Banka ve kredi işlerine gelince, bu mevzuun da son iki senede ikisadi kalkınmamızla mütenasip 
bir inkişaf içinde olduğu görülmektedir. Bunu teyiden aşağıda verdiğimiz rakamlar aynı zaman
da yurtta iktisadi kalkınmanın bir delili olarak da mütalâa olunmaktadır: 

Kredi hacmi 
Sene Zirai kredi Ticari kredi Yekûn 

1949 
1950 
1951 
1952 9 aylık 

335 213 389 
410 301 680 
646 506 229 
853 800 000 

995 020 292 
1 153 695 608 
1 492 201 696 
1 947 300 000 

1 330 233 681 
1 563 997 288 
2 138 707 925 
2 781 100 000 

Mevduat durumu 
Sene Tasarruf mevduatı Diğer mevduat Yekûn 

1949 ' 463 676 542 522 604 542 986 281 084 
1950 574 232 684 652 215 679 1 226 448 36:3 
1951 736 095 894 982 781 759 1 718 877 653 
1952 9 aylık 781 510 160 1 019 482 003 1 800 992 163 

Ziraat Bankası : 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olduğu için 1950 den bu yana dikkate şayan faaliyeti görü
len bıı banka hakkında görüşlerimizi burada ayrıca ve müstakillen kaydetmeyi faydalı görüyorum. 

Ziraatimizin kuvvetli inkişaf temposuna muvazi olarak geniş mikyasta kredilere ihtiyaç göster
diği bu devrede bankanın aktif sermayesinin 1 200 000 000 liraya yükselmiş olduğu İktisadi 
Peylet Teşekkülleri Umumi Heyetince kabul edilmiştir. 
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Bankanın 62 ııci hesap devresine taallûk eden 1951 yılı Bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının 

tetkikından anlaşılan bu netiee aynı zamanda zirai kredi ihtiyacının ne kadar genişlemekte oldu
ğunu göstermesi bakımından dikkati çekmektedir. 

Banka teşkilâtınca doğrudan doğruya müstahsıllara verilen krediler 570 milyonu, Tarım Satış 
kooperatifleri Vasıtasiyle müstahsıllara verilen krediler 215 milyonu, Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği... vasıtasiyle verilen krediler 175 milyonu, Zirai Donatıma 21 milyonu ve tohumluk kredi 
olarak da 38 milyonu ki, ceman 1 milyar 19 milyon lirayı bulmuştur. Buna mukabil yine 1951 
Bilançosuna nazaran bankanın öz kaynakları 151,9 milyon liraya ihtiyat ve karşılıkları da 77 
milyona baliğ olmaktadır. 

Bir buçuk milyara doğru süratle yükselen zirai kredi ihtiyacı karşısında hiç olmazsa Ziraat 
Bankasının 300 milyon olan itibari sermayesinin tamamının ödenmesi yoluna gidilmesi bir zaru
rettir. 

Ayrıca bu yıl 1950 Bilanço ve kâr ve zarar hesaplarının tetkikında umumi heyetçe izhar edi
len bir temenniyi de burada tekrarlamayı faydalı görüyorum : 3202 sayılı Kanunun muaddel 5 
nci maddesine göre Ziraat Bankasına her yıl bütçenin % 1/2 sinin sermayeye ilâve olarak veril
mesi icap etmektedir. Bu icap yerine getirilmelidir. 

Sanayi Kalkınma Bankası : 

Hususi sanayiin kurulmasına, mevcut hususi sanayiin tevsiine ve modernleştirilmesine, ecnebi 
ve yerli hususi sermayenin memleketimiızde kurulan sanayie iştirakine yardım etmek maksadiyle 
muhtelif millî banka'larunızla bâzı hususi şahıslar tarafından 12 500 000 lira sermaye ile kurulmuş 
olan bu banka şimdiye kadar 144 firmaya Türk lirası olarak (18 105 723,52), döviÜ olarak 
(26 387 492,73) lira Marshall Plânı özel teşebbüs fonundan (37 194,5) lira ki, ceman (8 Ö87 716,25) 
liralık kredi tasvip etmiş, 116 firmanın müracaati üzerine (55 423 023,25) liralık kredi talebinin 
mukaveleleri de imza edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bankanın hususi sanayiin inkişafı yolunda yeter derecede bir kudreti ifade etmediği mey
dandadır. Bu bakımdan ekonomi politikamızın icaplarına muvazi istikamette çalışacak ve bilhassa 
Devletin memlekette hususi teşebbüsçe rantabl bir sanayi kurulabilmesine yardımcı olarak vücuda 
getirmekte olduğu büyük enerji tesisleri etrafında teşebüsleri şimdiden organize edecek büyük bir 
kredi müessesesine bugün dahi ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

Yabancı sermaye mevzuu : 

Sırası gelmişken kaydedeyim ki, 5821 numaralı Kanunla memleketimize gelmesi teşvik edilen 
yabancı sermayenin büyük ve bakir imkânların mevcudiyetine rağmen bize karşı çekingen hali 
muhafaza etmesi bu konuda bâzı tedbirler alınması lüzumunu doğurmaktadır. 

Bu tedbirler, bir taraftan daha iyi bir propaganda fakat aynı zamanda kanunlarımızda, bil
hassa Ticaret Kantmumuzla malî mevzuatımızda bâzı değişiklikleri ilzam edecektir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının îç Ticaret Umum Müdürlüğüne bağlı bir şube kurarak yabancı 
sermaye ile yakından alâka tesisine imkân hazırlaması iyi olmuştur. Bu sene için de bâzı tedbirler 
istenebilir. 

Sigortacılığımız: 

Millî ekonominin esaslı bir şubesini tenkil eden sigortacılık mevzuu üzerinde de bir lâhza durmak 
faydalıdır. 

Sigorta şirketlerinin Devletle olan münasebetlerini tanzim eden (Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve 
Murakabesi hakkındaki 1149 sayılı Kanun ve bunu tadil eden 3392 sayılı Kanun sigorta endüstrisi
nin bugünkü inkişafı karşısında ihtiyaca cevap veremiyecek hale geldiğinden Bakanlıkça tamamen 
yeni hükümleri ihtiva eden ve ihtiyaca cevap verecek olan yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış, mü-
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kerrer sigorta inhisarını işletmek üzere kurulmug olan Millî Reassürans T. A. Ş. nin durumunun da 
müddetin hitamı olan 1954 yılı Martında önemle ele alınacağı belirtilmiştir. 

Sigorta sahasında memleketimizin en çok muhtaç olduğu zirai sigorta mevzuu üzerinde Bakanlı
ğın çalışmaları memnuniyet vericidir. Zirai sigorta; dolu, don, kuraklık ve seylâp gibi tabiî âfetle
rin zirai mahsullere vereceği zararlarla, zirai istihsalde yer alan hayvanların ölümünden doğan za
rarların karşılanmasını temin maksadiyle tesis edilecektir. Hazırlanan tasarı Başbakanlığa sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Sigortacılığımızın son iki yıl zarfındaki inkişafını aşağıdaki rakamlardan anlamak mümkündür: 

1950 yılında yangın, nakliyat, kaza, hayat sigortalarında tahsil olunan prim miktarı 29 931 807 
lira iken 1951 yılında bu miktar 34 678 710 liraya ve 1952 yılı ilk 6 aylık devresinde de 20 815 520 
liraya baliğ olmuştur. Tahsil olunan bu primlere mukabil ödenen tazminat ve prim 1951 yılında. 
17 603 991 lira iken 1951 de 11 834 146 liraya ve 1052 yılının ilk 6 ayında da 13 580 993 lirayı 
bulmuştur. 

Teşkilâtlandırma işleri: ; 

Teşkilâtlandırma işleri içinde bugün şu mevzular ele alınmış bulunuyor: 

1. Muhtelif mevzularda kooperatifler; 

2. Ofisler. 

Memleketimizde muhtelif mevzularda mevcut kooperatiflerin sayısı aşağıdaki tabloda görülmek
tedir : „ 

1. Kooperatifler : 

a) Küçük sanat kooperatifleri 
b) İstihlâk kooperatifleri 
c) Yapı kooperatifleri 
d) Zirai istihsal kooperatifleri 
e) Kredi, yardımlaşma v.s. koope
ratifleri 

Aded 
127 
95 

191 
55 

49 
olmak üzere 517 adeddir. 

2. Ofisler : 
Ofis olarak mütalâa edilecek müesseseler de şun
lardır : 
a) Toprak Mahsulleri Ofisi, 
b) Petrol Ofisi, 
c) Et ve Balık Kurumu. 

a) Toprak Mahsulleri Ofisi : 

Buğday ve icabında diğer hububat piyasasını korumak, tanzim etmek, stok bulundurmak ve lü
zumu halinde tanzim satışları yapmak ve bu işleri başarabilmek için her türlü teşebbüslere giriş
mekle vazifelendirilmiş olan Toprak Mahsulleri Ofisinin yurt sahasındaki faaliyeti memnuniye
ti mucip olacak şekilde inkişaf etmektedir. 



— 311 — 
Bu yıl 8 . XII . 1952 tarihine kadar Ofisçe mubayaa edilen hububat miktarı : 

Buğday 
Çavdar 
Mısır 
Arpa ,$ 
Yulaf • 

ceman 

1.162.370 Ton 
91.394 » 
21.560 » 

167.735 » 
14.690 » olmak üzere 

1.457.749 Tondur. 

Bu raporun yazıldığı tarihe kadar Ofis tarafından mubayaa edilen miktarlardan 
partiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

Pakistan'a 
Yugoslavya'ya 
İtalya'ya 
Almanya'ya 
Almanya'ya 
Firmalar vasıtasiyle muhtelif memleketlere 

Buğday 100.000 Ton 
Buğday 100.000 » 
Buğday 220.000 » 
Arpa 185.000 > 
Çavdar 100.000 » 

20.000 » 

hrice satılan 

olmak üzere ceman 725.000 > 

Toprak Mahsulleri Ofisi, memleketin her tarafında tesislerini de çoğaltmaktadır. Bu hususta 
bir fikir verebilmek için 1950 yıU sonunda, silolar, betonarme ambarlar, kagir ambarlar, ahşap am
barlar, ahşap hangarlar, çelik silolar, çelik hangarlar ve salaşlar olmak üzere ceman (429 900) ton 
istiap hacmında yere malik olan Ofisin Yerköy ve Ankara siloları,ile bu tonajın (525 800) e çık
tığı ve ihaleleri yapılmış olup 1953 yılında inşa edilecek olan (476 000) ton hacmında silo ve am
bar da bu hesaba katılırsa önümüzdeki devre içinde Ofisin (1 001 900) ton istiap hacmında yere 
malik olacağını söylemek yerinde olur. Ayrıca 1952 sonunda muşamba mevcudunun 8 241 olduğunu 
ve kiralık depolar tonajının, da (344 077) yi bulduğu ilâve etmekte fayda vardır . 

b) Petrol Ofisi : 

Akar yakıt ithal, tevzi, iddihar ve satış işlerini tanzim etmek, bu işlerin icabettirdiği her türlü 
tesisleri vücuda getirmek ve bahusus halk ve millî savunma ihtiyaçlarını karşılamak gibi hizmetler 
ifa etmek maksadiyle 1941 yılında kurulmuş olan Petrol Ofisin faaliyetini şu şekilde hulasa etmek 
mümküâdür: 

Kuruluş tarihinde Millî Korunma fonundan (5 000 000) lira tahsis edilmiş iken ertesi sene bu 
miktar (2 500 000) liraya indirilmiş sonradan yapılan tahsislerle 1951 yılı sonunda sermayesi 
(8 194 448,88) lirayı bulmuştur. Petrol Ofis eliyle yapılan ithalâttaki artışı 1949 yılı rakamlarını 
100 itibar etmke suretiyle şu şekilde canlandırmaK mümkündür : 

Artış 1950 yılı onunda 
1951 » » 
1952 » » 
Satışlarda ise, 
1950 yılı onunda 
1951 » > 
1952 » » 

% 
% 
% 

% 
% 

î % 

44,7 
€8,9 

136,6 

22,3 
71,6 

122,8 artmıştır. 
Son seneler zarfında kaydedilen bu inkişafı motorize hale getirilen Ordumuz ihtiyaçlarının kar

şılanması, yol inşa faaliyetinin artmasiyle mütenasip olarak nakil vasıtalarının çoğalması, maki
neli ziraatte kaydedilen büyük ilerlemelerde aramak yerinde olur. 

Ofis bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için elindeki bütün imkânları kullandığı gibi memleket 

• 
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dahilindeki bankalardan istikrazda bulunmak ve hattâ hariçten de böyle bir kredi temin etmek su
retiyle imkânlarını genişletmek çarelerini aramıştır. 

Bu cümleden olarak yurdun en ücra köşelerine kadar teşkilâtını yayarak her türlü akar yakıt 
ihtiyacının mahallen karşılanması teşebbüslerini söyliyebiliriz. 

Satış teşkilâtı (Acente ve bayiler) in adedi 1949 yılında 159 iken 1952 yılında 359 u bulmuştur. 

Petrol Ofisin sahip bulunduğu 168 538 metre küb hacmmda 91 aded yerüstü ve 3250 metre küb 
hacmmda 53 aded yeraltı ki ceman 144 aded 171 480 metre küb hacmmdaki depolarını belirtmekte 
fayda vardır. 

İkinci Cihan Harbinin en buhranlı bir devresinde muvakkat mahiyette bir millî korunma mü
essesesi halinde vücuda getirilen Petrol Ofisini, bugün memleketin dört bucağına kök salmış kuv
vetli bir hayatiyete sahip faaliyetini memnuniyetle karşılamak lâzımdır. 

Bu müessesenin bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesini faydalı bulmaktayım. 

c) Et ve Balık Kurumu : 

Bilindiği gibi bu yıl et ve balık ticaret, istihsal ve sanayii ile meşgul olmak ve bunlarla ilgili 
her türlü etüd ve araştırmaları yatmak üzere 40 000 000 lira sermaye ile Et ve Balık Kurumu na
mı altında bir teşekkül kurulmuş bulunmaktadır. Henüz teessüs safhasında olmakla beraber bu ku
rumun pek yakında yurt ekonomisi için hakikaten faydalı olacak teşebbüslere girişeceği anlaşıl
maktadır. 

Bu cümleden olarak : 

Erzurum'daki büyük baş hayvan kombinasının işletmeye açılması için inşaat ve makine reviz
yonlarına başlanmış, esas makine ve tesisatın arızasız olarak çalışması temin edilmiştir. İşletme 
ile ilgili muhtelif malzeme ve teçhizat ile yerli ve yabancı mütehassıs personelin temini için sü
ratle teşebbüslere geçilmiş bulunmaktadır. Bu kombina evvelâ bir tecrübe ve pilot işletmesine açı
lacak, diğer tesislerin personeli de burada yetiştirilecek, işletmenin arzedeceği veçheye ve alına
cak neticeye göre inşa ve tesis edilmesine başlanan Konya, Ankara ve İstanbul kombinalarında 
gerekli tertip ve tedbirler alınacaktır. Bu suretle bütün memleketi alâkadar eden bu mevzuda, uzun 
seneler tecrübesi bulunan yabancı personelin bilgilerinden, Türkiye imkân ve şartlarına uygun olarak 
istifade edilecek ve işletmelerde anormal çalışmalar imkân nispetinde önlenecektir. Ayrıca et sanayii 
mevzuunun esas ve gayesi ile ilgili olmak üzere, müstahsil ve müstehlik olarak hemen bütün Türkiye 
nüfusunun ihtiyaç ve menfaatlerini müteva^in bir surette karşılamak, bu sahada kabili tatbik ilmî 
ve teknik tedbirlere tevessül etmek, kasaplık canlı hayvan yetiştirmek gibi mevzular üzerinde çalışı
lacaktır. 

Sağlam ve netice alabilecek esaslar vaz'ederek, canlı hayvan müstahsil ve tüccarlarına kredi ve 
yem maddelerinin temini için süratle etüdlere başlanmıştır. Bu mevzularda geniş bir ihtisas grupu 
halinde Tarım Bakanlığı ile iş birliği yapmakta olan Amerikalı Starch Grupunun istişarelerinden 
faydalanılmaktadır. 

Bu sanayiin kurulduğu hayvancılık mıntıkalarından büyük şehirlere canlı olarak yapılan 
sevkiyat dolayısiyle, kıymeti milyonlara varan fire ve kayıplar önlenecek, Demiryollarının bu iş
lere tahsis ettiği vagon miktarından tasarruflar sağlanacaktır. Aynı zamanda canlı hayvan sevkı
yatı ile sirayet eden hastalıklar bertaraf edilecektir. Kombinalarda elde edilecek et, Türk âdet ve 
ananelerine göre uygun surette kesilmiş hayvanlardan olacak ve dünyaca kabul edilmiş fennî 
sağlık şartlarına uygun tarzda soğutulacaktır. Böylece elde edilen et (dondurulmuş et) değildir. 

Et nakliyatı için temin edilen 70 aded soğuk hava tertibatlı vagonların Devlet Demiryolları 
İdaresiyle iş birliği yapılarak muayyen istasyonlarda toplanmaları ve fennî revizyona tâbi tutu
larak işletmeye alınmaları için çalışmalara başlanmıştır. 

« 
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Bundan başka, Denizyolları ile temin edilecek olan et ve balık nakliyatı için soğuk hava terti

batlı motörler mubayaa edilmiş ve bunların 12 si memlekete getirilmiştir. Gümrük muameleleri 
de intaç edilmek üzeredir. 

Balıkçılık mevzuunda ise; geniş imkânlara sahip bulunan memleketimizin denizlerinde, kara su
larında hangi mevsimde ne eins ve miktar balık avlanabileceği hususu istanbul Üniversitesi ile iş 
birliği yapılarak tesbit edilmektedir. Bu çalışmalar hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

döllere ait bu mahiyetteki tetkiklerin 1953 yılında tamamen ikmal edilmesi için gerekli tedbir
ler alınmış olup çalışmalara hızla devam olunmaktadır. Bu mevzularda, içinde yabancıların da 
bulunduğu 15 - 20 kişilik teknik eleman 4 vasıta ile tetkiklere devam etmektedirler. 

Bu tetkikler pratik balıkçılık bakımından kıymetlendirilecek ve bilhassa kurulacak balık sana
yiinin yer ve kapasiteleri bu tetkiklerden sonra isabetle tâyin olunabilecektir. Tetkiklerin bütün 
enstitülerce kontrol ve murakabesi sağlanmış, Avrupa, Amerika, Kanada, Japonya ve diğer mem
leketlerden ibaret olmak üzere 90 enstitü ile iş birliği ve etüdlerin teatisi temin olunmuştur. 

Karadeniz, Marmara, Akdeniz tetkikleri hayli ilerlemiştir. 

Trabzon'da balık, et ve yağ ile diğer maddeler için bir soğuk hava deposu, Samsun, Sinob, Mar
mara adasında birer soğuk hava deposu ikmal edilmek üzeredir. Çanakkale ve Çeşme'de ikmal edil
miştir. Zonguldak'ta et ve diğer maddeler için, Ereğli'de balık ve diğer maddeler için birer soğuk 
bava deposu yapıllmalktadır. Kayseri'de de ayrıca et sevkıyatına ait buzu temin etmek, buz ve soğuk 
hava bakımından şöhrin sıhhi şartlara uygun olarak ihtiyaçlarını karşılamak için bir soğuk hava te
sisi yapılacaktır. 

Ayrıca balıkçılara ve süngercilere malzeme ve teçhizat bakımından kredi sağlanması, vadeli ola
rak ağ ve motor veriltmiesi mevzuları da, kurumun iş programına alınmıştır. 

Kurum, ballık avı ile meşgul olmryacak, balık av ve ticaretinin mümkün olan nispette inkişjafına 
yardım edecek, balıkçıların teşkilâtlanmasına ve fakir sınıfı teşkil eden sahil bafrkçılarrnın kazanç
larını emniyetli ve devamlı suflette artırmalarına yardım edecektir. 

Aynı zamanda balıkçılık mıntakalarmdan istihlâk merkezlerine, deıriıiryolu, denizyolu ve karayol
larından soğuk hava tertibatını haiz vasıtalar ve kamyonlarla nakliyat imkânlarının temini için 
önemli çalışmalara başlanmıştır. Bu suretle avlanan balıklar bozulmadan muhafaza edilecek, istih
lâk pazarlarına naklolunacak ve bu satış mıntakalarında evsafını kaybetmeden uzun müddet muhafa
za edilebilecekftir. 

Bütün bunlarla, balık fiyatları istikrara kavuşturularak avlanmada, balık sanayii ve ticaretinde 
lüzumlu emniyet ve ahenk temin edilmiş olacaktır. 

B) Dış ticaret : 

1948 de 1 761 243, 1949 da 2 219 900 ton tutan dış ticaret hacmimiz 1951 de 3 426 989 tona yük
selmiş, bu seviyeyi 1952 yılında da daha kuvvetli olarak (9 ayda 3 143 526 ton) olarak muhafaza 
etjnekte bulunuyor, 
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Son beş sene içinde ve kıymet itibariyle dış ticaret durumumuz şöyledir 

ithalât 
Ton 

1948 881.032 
1949 1.220.810 
1950 1.488.311 
1951 1.681.246 
1052 1.598.070 

Mil. Lira 

770 148 
812 616 
799 859 

1 125 840 
1 279 927 

İhracat 
Ton 

880.211 
997.109 
985.328 

1.505.437 
2.011.795 

Mil. Lira 

551 038 
693 910 
737 586 
879 429 
795 786 

Fark 
Lira 

— 219 110 
— 118 706 
— 62 272 
— 246 411 
- 484 141 

(10 aylık) 

ftörülüyorki, dış ticaretimiz geçen beş sene içinde pasif bir durum arzetmektedir. Bu halin bün-
yevi olduğunu kabul etmeliyiz. Memleketimizin bir taraftan zirai karakter de bir ekonomiye sahip 
olması diğer taraftan muasır icaplara göre büyük ihtiyaçlar içinde bulunmamız dış ticarette aktif 
bir duruma geçmemizi kösteklemektedir. 

1923 ten buyana Dış Ticaretimizin tetkiki bu hakikati teyit ediyor. Filhakika 1923 ten bu yana 
aktif olduğumuz yıllar ithalâtı fiilen tahdit etmiş bulunduğumuz (kontenjanman) veya ithalât yap
maya imkân bulamadığımız (İkinci Cihan harbi) devrelerine tesadüf etmektedir. Bu vaziyete göre 
1929 buhranından sonra dünya ticaretini süratle daraltmış olan ağır tahditlerle bunların meydana 
getirdiği problemlerin Milletlerarası sarfedilen büyük gayretlere rağmen henüz çözülmemiş olması, 
dünya ticaretinin inkişafı yolunda (bilhassa tedarik, tevzi ve tediye mevzularında) bütün milletle
rin iştirak edebilecekleri esaslarda bir anlaşmaya varılmadıkça dış ticaret politikamızın ve tatbika
tının hususi bir dikkatle göz altında bulundurulmasını zaruri kılmaktadır. 

Nitekim bugün malî ve iktisadi mehafili meşgul eden en büyük mesele bu zaruretten tevellüt 
etmektedir. Devamlı surette pasif durumda bulunan dış ticaretimizde bir muvazeneye varmak için 
ne gibi tedbirler alınacaktır. 

Raportörünüz kendi görüşünü izah etmeden evvel hükümetin bu mesele hakkında ne düşündüğü -
nü öğrenmek istemiştir. 

Hükümet ithalâtın tahdidine gitmemek kararındadır. Ancak, harici tediyeleri tanzim ve borç
lanıl zamanında ödenmesi imkânını temin için idari bir takım tasarruflara ihtiyaç olmadığı da 
iddia edilemez. 

Hükümetin bu noktai nazarı, istihsaldeki büyük artışların ticaret muvazenesi aktifine mal edil
mesi gibi bir hesaba istinat etmektedir. Yani elde mevcut stoklar ihraç olundukça dış tediye imkân
larımız genişliyecek, dış tediyelere imkân bulduğumuz nispette de hariçten muhtaç olduğumuz 
maddeleri getirmekte bu suretle aynı zamanda millî ekonomimizin kalkınması için lüzumlu malzeme
yi temin yolunda devam olunacaktır. 

Kanaatimizce, hükümetin ithalâtı tahdit etmemek hususundaki noktai nazarı tamamen doğru
dur. ithalâtın tahdidi Ekonomimizi içinde bulunduğu süratli inkişaftan alıkoyabilir, tthalâtımızm 
madde grupları itibariyle terekkübüne göz atmak bu düşünceyi teyide kâfidir ; 



— 315 — 
(İthalât 1000 TL.) 

1951 1952 
* 1-X % 1-X % 

I - İstihsal vasıtaları 
(makinalar) 

II - Bilvasıta istihsale ya
rarlı maddeler 

III - İstihsal maddeleri 
IV - Diğer maddeler 

* 

194 625 

416 030 
219 451 
48 043 

22,1 

47,4 
25,0 
5,5 

306 558 

564 303 
260 749 
94 326 

28,2 

44,1 
20,1 
7,3 

Yekûn 878 149 100,0 1 279 936 100,0 

Yukardaki tablo son iki senede büyük miktarda kabarmış olan ithalât yekûnlarının Ekonomi' 
mizin teçhizine ve millî istihsalin artmasına ne kadar müessir bir bünye içinde olduğunu gösteriyor. 

Bunun içindir ki ithalâtı tahdit etmemek düşüncesini doğru bulmamak mümkün değildir. 

İthalâtın tahdidi üstelik iç piyasada arz ve talep muvazenesini bozarak fiyatların yükselme
sini intaç eder ki, bu da ekonomi hayatımızı yeniden mühim birtakım meselelerle karşılaştırır. 

ihracatı artırmak suretiyle ticaret muvazenesinin tesis olunabileceği düşüncesine gelince; bu 
hususun hakikaten büyük gayretler sarfına vabeste bulunduğuna dikkati çekmekte fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Evvelâ; ihracat kapasitemizin memnuniyet verici bir şekilde ve büyük mikyaslarda artmakta 
bulunması bizi yeni, kuvvetli ve daimî mahreçler bulmaya zorlamaktadır. Bunun için vakit geçir
meden teşkilât yapmalı, tedbirler almalıyız. 

Sonra; ihraç maddelerimizi fiyat ve kalite bakımından kolaylıkla satılır, bir duruma getirmek 
için de elden gelen bütün fedakârlıkları yapmak da icap etmektedir. 

Nihayet : E. P. U. memleketimizden ithalâtımızın bize tahsis edilmiş olan kredileri de çok aşa
rak serbest döviz veya altınla tediyeye mecburiyet hâsıl edecek bir safhaya intikal etmesi bu 
memleketlerin bizden mal almalarında müstağni davranmaları (yani Türkiye'ye yaptıkları ihracata 
mukabil memleketimizden mal almıya kendilerini mecbur addetmeleri) gibi bir netice doğurmak 
istidadını gösterdiği seziliyor ki, bunun müJıim bir mevzu olarak mütalâa olunması gerekmektedir. 
E. P. U memleketleriyle ticaretimizde daha anlayışlı bir zihniyete varmak için Milletlerarası Tedi
ye Birliği nezdinde cesaretli teşebbüslere girişmek icabeder. 

Bahsettiğimiz bu tedbirlerin kısa vadeli olarak ticaret muvazenemizin aktifini mühim nispette 
besliyeceklerine şüphe yoktur. 

Fakat istihsalde daha kuvvetli artışları temine masruf faaliyetlerin dış ticaret muvazenemizi 
denk hale getirecek neticelerini en geç üç beş sene sonra alabileceğimize dair bir kanaate varmak 
mümkün oMuğunıa göre bu müddet içinde tahassul edecek dış tediye kudretimizi mevcuda ilâve ederek 
ayarlı bir surette kullanmayı malî ve ticari politikamızın ileri senelere şâmil programlı bir neticesi 
haline getirmek icabeder. 

Bu arada imkânlarını araştırarak yeniden yeniye dış krediler temin etmek, vadeli ithalâta tercih 
tanımak gibi tedbirler de ihmal edilmemelidir. 

İthalât rejimimi?, taıtbikatma gelince son aylarda piyasada bu mevzuda bâzı tereddütler hâsıl ol
muş bulunduğunu kabul etmeliyiz. Bakanlık ithalât rejiminin taltbikatmı bu tereddütleri ortadan 
kaldırarak bir vuzuha götürmelidir. Dış ticaret rejimimiz değişmiyecektir. Fakat tediye şartları
mıza göre nasıl bir ayarlama yapacağımızı ticaret âleminin sarahatle bUıoemesi tabiîdir. 
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Serbest İthalât sistemi içinde piyasa müstehlike, sürebileceğini taıhmıin ettiği her maddeyi ge

tirmek temayülünden kurtulamaz. Bunun iejin ithalâtın daha çok millî eteonoaniımizin teçhiziyle alâ
kalı olduğunu binaenaleyh önümüzdeki senelerde dış tediye kudretimizin bu maksada tamı mâna-
siyle hadim olarak kullanılması için yabancı malı kullanılmamasının vatandaşlara teMnli suretiyle 
istihlâk maddeleri ithalâtçılarınım, spekülatif temayüllerinim kırılmasına çalışılması da faydalı olur, 
düşüncesindeyim. İhtiyaçlarını karşılamak için çarşıya «iden vatandaşlardan mümasili vartsa yerli 
malı satın almalarını istemeliyiz. Millî vicdanın bu talebi büyük bir memnuniyetle kalbııl edeceğine 
ve bu suretle bugün bizi çok düşündüren mühim bir meselenin kısmen :olsun çözülmesdmtin mümkün 
olacağına inanmakta hata olmaz. 

Standardizasyon işleri : 

Millî Ekonominin süratli bir tempo ile kalkındığı bu devrede ihracat mevzuu her zamandan 
çok daha ehemmiyet iktisap etmiş; bulunuyor. Mallarımıza bir taraftan müşteri ararken diğer ta
raftan bunların standartları üzerinde ehemmiyetle tevakkuf etmek zamanı gelmişir. 

Muhtaç memleketlerde yabancı ithalâtçıların mahsûllerimizi değerden düşürmek ve muhtelif 
suretlerle bunları ucuza ele geçirmek için sistemli surette çalıştıkları ve zaman zaman iskandal 
nev'inden hareketlere tevessül ettiği görülmüştür. Çıkarken murakabeye tâbi tutulmuş ihracat 
mallarımız alıcı piyasalara gönderildikten sonra ihracatçılarımızın arbitaj talebiyle karşılaştıkları 
görülmektedir. Bu şekilde taleplerin ihracatçı için çok büyük zararlar tevlit ettiği de vâki ol
maktadır. Yabancı ithalâtçılar memleketten çıkarken kontrol edilmiş bulunmalarına rağmen 
mallarımızın matluba muvafık çıkmadığını bozuk, çürük olduğunu iddia etmekte olduklarına göre, 
bu iddialarının hakikat a ne dereceye kadar mutabık olduğunu tesbit etmek bize düşer. Bu bakım
dan Bakanlığın dış piyasalarda tertibat alma sun dış ticaret menfaatlerimiz için lüzumlu görmek
teyiz. Kaydedelim ki : Yabancı müstehlik aradığı vasıflarla yabancı ithalâtçıların menfaatle
ri ekseriya yekdiğerine tetabuk etmemektedir. Yabancı müstehlik malın kendi istihlâkine en elve
rişli halde bulunmasını, böyle hazırlanmış olmasını ister. Yabancı ithalâtçı ise, kendisine en çok 
kâr bırakacak partileri tercih eder. Bu bakımdan yabancı ithalâtçıların standart mallarımıza kar
şı çıkardıkları görülen müşkülâtın çok defa suni olabileceğini düşünmek yerinde olur. Bize stan-
dardizasyonu yabancı memleketlerdeki ithalâtçının değil müstehlikin ihtiyaçlarına göre yapmalıyız, 
bu fikrin Bakanlığın alâkalı servisinde teessüs etmiş bulunmasını bu bakımdan memnuniyetle kar
şılarım. 

Fakat şurayı da belirtmelidir ki bugün elde bulunan nizamnameler, bunların tatbikatı ihtiyacı 
karşılıyamamaktadır. Bilhassa toleransları yeni baştan gözden geçirmek ve millî mansulün her 
türlü şüphe ve tereddütten azade olarak alıcılara emniyet ve itimat telkin eden bir kalite içinde 
ihracını sağlamak gerekmektedir. İhracatçılarımız Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının tolerans mev
zuunda daha sıkı kayıtlar koymasından ancak memnun olmalıdırlar. 

Şu noktayı da bu mevzuda düşünmemiz gerekmektedir : 

Sanayi teşebbüsleri gün geçtikçe fazlalaşmakta olduğundan norm işini bugünden ele almak 
zaruretindeyiz. Ekonomi Bakanlığı standardizasyon teşkilâtı aynı zamanda bu mevzuu da ele alıp 
murakabeyi temin edecek hale getirilmelidir. 

Son olarak standardizasyon teşkilâtı üzerinde de bir iki cümle ile durmayı faydalı görüyorum : 

Standardizasyon bir malı kıymetlendirmek ameliyesidir. Bu bakımdan nıüstahsıla ve ticaretha
neye fayda temin eden bir iştir. Kanaatimiz budur ki, müstahsil ve tüccar faydalandığı nispette 
standardizasyon için yapılan masraflara iştirak etmelidir. Aksi takdirde işin çok büyük ehemmi
yeti karşısında devlet bütçesinden alman tahsisler daima yetmiyecektir. Hükümet işi bu zaviyeden 
mütalâa eder ve bize standardizasyon teşkilâtı için yeni bir müessesenin kanununu getirirse çök 
yerinde bir karar almış olur. ' 
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1951 - İ95& mahsul yılı umumî kontrol faaliyeti aşağıdaki cetvelde görülmektedir: 

Maddenin cinsi 

iç fındık 
Kabuklu fındık 
Çekirdeksiz kuru üzüm 
Kuru incir 
Palamut 
Yumurta (Sandıklı) 
Tiftik 
Yapağı 
Deri 
Fıstık (Kabuklu) 
Fıstık (tç) 
Elma 
Peynir (Beyaz) 
Peynir (Kaşar) 
Zeytinyağı 
Nebati yağlar 
Kaplıca 

Yekûn 

Kilosu 

38.957.880 
2.926.210 

43.582,245 
2.231.046 

11.995.084 
88.890 

1.611.292 
1.962.315 
2.266.470 
1.321.000 

26.400 
890.265 

73.317 
69.210 
28.688 
26.899 

20.036.436 

128.093.647 

adedi 

4.067 
310 

3.387 
342 
127 

1.404 
210 
231 

1.518 
104 

6 
114 
15 ' 
40 
14 
9 

70 

11.968 

Tutarı TL. 

77 915 760 
2 926 210 

34 063 390 
734 715 

1 999 180 
1 066 680 
8 056 460 
5 886 945 
4 532 940 
3 963 000 

153 400 
890 265 
146 634 
207 630 

57 376 
48 418 

3 606 558 

146 309 561 

Bu. kontrola muvazi olarak, tüzüğü mevcut olan maddelerin kontrol işleri usulü dairesinde yü
rütülmektedir. Bunlardan yumurta ve küçük baş hayvan ham derisi tüzükleri üzerinde tatbikatın 
verdiği neticeler göz önünde tutularak bâzı tadillerin yapılması hususunda çalışılmakta ve bu. konu
da birer tadil tasarısı hazırlanmaktadır. 

Henüz tüzüğü çıkarılmamış maddelerden birçoğu üzerinde yapılmakta olan etüdlere devam edik 
mekte ve bunların kısa zamanda tüzüğe bağlanarak kontrollarana geçilmesi için çalışılmaktadır. Bu 
maddeler arasında tüzüğü hemen hemen tamamlanmış bulunan nohut, kuru fasulye ve ceviz, etüdleri 
ilerlemiş olan bağırsak, bakla ve burçak sayılabilir. Bunlar dışında zeytinyağı, peynir ve kendir gibi 
maddeler' üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. 

1952 yılı Bütçesinde temin edilen 700 000 liralık tahsisatla pamuk standardizasyonuna başlamak 
ve pamuk tüzüğünü yürürlüğe koymak mümkün olmuştur. Bu mevzuda, 1953 Bütçesinin tetkikına 
hasrettiğimiz ikinci kısımda tafsilât vereceğiz. 

Ticarette Tağşişin Men 'i ve İhracatın Murakabesi hakkındaki 1705 numaralı Kanuna ek 3018 
numaralı Kanunun bugün için fiilî kıymeti haiz olmıyan hükümlerinin ref'i ve ihracat taciri olmak 
istiyen vatandaşları lüzumsuz ve zait bi takım külfetlerden kurtarmak maksadı istihdaf edilerek bu 
kanunun bâfcı maddelerinin tadili düşüıülmüş ve hazırlanan tadil tasarısı hakkında bakanlıkların 
mütalâası alınmış bulunmaktadır. 



— 318 — 
Ekonomi ve ticaret Vekâletinin (1963) Bütçesi 

H 
Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin vazifeli olduğu sahalarda 1952 yılı içinde görülen inkişafları 

yukarda mütalâalarımla beraber arz ve izah ethıis bulunuyorum. 

Eoknomi ve ticaret sektörlerinin istilzam ettiği hizmetlerin daha rasyonel bir halde ifası zaru
reti bugün her zamandan daha çok kendini hissettirmektedir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin 1953 Bütçesi bu bakımdan tetkik edilirse fazla nikbin olmaya 
imkân bulunmadığı görülüyor. 

Bütçenin umumi heyeti içinde Vekâletin uzun devreler temsil ettiği hizmetlere ait masrafların 
bu yıl bir miktar artırılmış olduğu görünmektedir. Vakıa teşkilât geçen senelerde hizmetlerin icap 
ettirdiği tekâmüle henüz götürülemediği için ekonomi ve ticaret hayatımızın seyrine ve ihtiyaçla
rına cevap vermekte zorluk çekilmiş olduğu düşünülürse (L) cetvelinden Maden Umum Müdürlü
ğü için 6 mühendis, Sanayi Umum Müdürlüğü için 6 kontrolör, dış teşkilât için 3 müşavir kadro-
siyle İstanbul için bir Mmtaka Ekonomi Müdürlüğü kadrosunun serbest bırakılarak mevcut kadro
ların takviyesine gidilmiş olmasını zaruri bir hal olarak mütalâa etmek doğru olur. 

Ancak Ekonomi ve Ticaret Vekâleti uzun devreler tecrübe geçirmiş birçok elemanlara sahip
tir. Bu tecrübeli personel günün icaplarına göre rasyonel bir hizmet plânı içinde vazifelendirilme
leri halinde Ekonomi ve Ticaret Vekâletinden beklenilen faaliyetlerin hattâ daha az masrafla hepi
mizi memnun edecek bir seviyeye ulaşacağına şüphe yoktur. Bunun için bütçenin tetkikına tahsis 
ettiğimiz bu kısımda her şeyden evvel rasyonel esaslar dâhilinde hazırlanacak Vekâlet Teşkilât 
Kanununun bir an evvel Büyük Millet Meclisine getirilmesi lüzumu üzerinde ısrarla durmak iste
riz. (L) cetvelinden alınarak fiilî kadrolara nakledilen rakamlar nihayet palyatif birer tedbir 
olmaktan ileri geçemiyecektir. Nitekim bütçeyi tetkik ederken (L) cetvelinden (6) maden mühen
disliği fiilî kadroya alındığı halde, Maden Umum Müdürlüğü işlerin icabı olarak daha (550) lira 
ücretli beş teknisiyen, (250) lira ücretli yedi daktilo ve (100) lira ücretli beş hademe ile büro gi
derleri için (10 000) liralık bir masrafa daha ihtiyaç göstermiştir. Eğer bunlar verilirse Elâzığ, 
Bursa, Muğla, Balıkesir, Zonguldak vilâyetlerinde beş maden müdürlüğü teşkilâtı kurulabilece
ğini, bu suretle hizmetlerin mahallerinde ve daha süratle görülmesi gibi bir neticenin istihsal 
olunacağını ileri sürmüştür. 

Maden işlerimizin süratle görülmesindeki zaruret meydandadır. Maden Umum Müdürlüğünün 
bu son teklifi (70 000) liralık bir masrafı istilzam etmektedir. Kabulünü faydalı gördüğüm bu tek
lif diğer taraftan Vekâlet Teşkilât Kanununa neden çok lüzum olduğunu açıkça göstermektedir. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâletinin Bütçesi 1953 yılında yatırımlarla beraber 11 747 117 liradır. 
1952 yılı Bütçesine nazaran (1 296 127) lira fazlasiyle tesbit ve teklif edilmiştir. 

Muhtelif bölümlerde 1952 yılı Bütçesine nazaran 1953 teklif bütçesinin farkları aşağıdaki tab
loda gösterilmiştir : 

B. 

201 

202 
203 
209 
302 
304 
305 

-M. 

11-12 
21-22 
11-12 
11 -12 

11 

Aylıklar 

Ücretler 
Geçici hizmetliler 
Emekli keseneği 
iller büro giderleri 
Merkez P. T. ücreti 
tiler kira bedeli 

ödenek çeuidi Fazlası 

172 800 

6 900 
499 999 

4 928 
5 500 
5 000 
5 000 



B. M. ödeneğin çeşidi 

307 
418 
419 
422 
453 
458 
601 

20 
10 

Yolluklar 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan 
Mekşuf madenlerin ilân v. s. giderleri 
Pamuk standardizasyon genel giderleri 
Kongre ve konferanslara iştirak*edeeeklerin yolluk ve giderleri 
Hükümetçe katılmasına karar verilecek sergi giderleri 
Et ve Balık Kurumuna yardım 

— 
Fazlası 

69 999 
2 500 
10 000 

ri 5 000 
25 000 
800 000 

319 — 
Eksiği 

500 000 

Yekûn 1 612 626 503 749 

Yatırımlar 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan makine alet ve araçların onarımı 1 250 
751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan için satınalınacak makine alet 

ve gereçler 56 000 
756 Sanat modelleri satın alınması ve dağıtılması 270 000 
791 Et ve balık tesisleri için et ve kurumuna 400 000 

Yekûn 457 250 270 000 
Umumi vekûn 2 069 876 773 749 

Arferç yekûnu 2 069 876 
Eksiliş yekûnu 773 74S> 

Hakiki artış 1 296 127 

Gerekçesinde : Madde madde mueip sebepleri ile komisyona tevdi edilmiş olan bütçenin umumi 
heyetini yüksek takdir ve tasviplerine arzederira, 

Çanakkale Mebusu 
Kenem Akmantar 



• 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y U ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleket

lerdeki memurlar maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

1 676 700 1 743 600 1 743 600 

1 200 000 
3 750 

1 305 900 
1 

1 305 900 
1 

202 
11 
12 

203 
11 

12 

ı ; • . 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler ve ecnebi memleket-
deki hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yeKûnu 

2 880 451 

225 900 

138 900 

364 800 

1 

1 

2 

3 049 502 

229 200 

142 500 

371 700 

500 000 

1 

500 001 

3 049 502 

229 200 

192 000 

421 200 

500 000 

1 

500 001 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 

207 

209 

210 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar çocuk zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
ını 

22 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar doğum yar
dımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler ve ecnebi memleket
lerdeki memurlar ölüm yardı
mı 

40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 

46 000 

36 000 

5 200 

3 000 

5 000 

3 000 
1 

98 201 

3 000 

159 794 
2 100 Temsil tahsisatı 

İkinci kısım yekûnu 3 508 348 

46 000 

36 00 

5 200 

3 000 

5 000 

3 000 
1 

98 201 

3 000 

164 722 
2 100 

46 000 

36 000 

5 200 

3 000 

5 000 

3 000 
1 

98 201 

3 000 

164 722 
2 100 

4 189 226 4 238 726 

301 
10 
20 
30 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

15 000 
2 000 
2 000 

• - • - • 

15 000 
2 000 
2 000 

<i 

- i * 

15 000 
2 000 
2 000 
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Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

70 000 75 000 

M. 

40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

._. 

11 

12 

21 

22 

Tahsisatın nev'i 

öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masraf lan 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez daireleri telefon mas
rafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
1 500 
2 500 

28 000 

6 000 
1 000 
2 000 
6 000 
5 000 
4 500 

24 500 

14 000 

20 000 

10 000 

30 000 
10 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
1 500 
2 500 

28 000 

6 500 
2 000 
3 000 
7 000 
5 500 
6 000 

30 000 

14 000 

25 000 

10 000 

30 000 
10 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
1 500 
2 500 

28 000 

7 000 
3 500 
4 500 
7 500 
6 000 
6 500 

35 000 

14 000 

25 000 

10 000 

30 000 
10 000 

40 000 
5 000 

9 000 
40 000 
60 000 

1 

0 

45 000 
5 000 

9 000 
45 000 
80 000 
20 000 

25 000 

75 000 

45 000 
5 000 

9 000 
45 000 
80 000 
20 000 

25 000 

Fasıl yekûnu 109 001 179 000 179 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

309 

310 

. . . 

-

403 
418 

11 
12 

11 

12 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

80 
91 
92 
99 

Merkez 
Vilâyetler ve ecnebi memleket
ler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Ticaret ateşelikleri masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon mas
rafları 
Kira bedeli 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Basılı kâğıt ve defterler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü ktstm - Daire 
hikmetleri 

Temsil masrafları 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
lan masrafları 

10 000 

6 000 

16 000 

2 000 

1 000 

3 000 

5 000 
1 000 
2 000 

21 490 
3 000 
5 000 

16 000 
58 000 
37 000 
20 000 

1 000 

169 490 

478 991 

6 000 
-

5 000 

10 000 

6 000 

16 000 

2 000 

1 000 

3 000 

5 000 
1 000 
2 000 

21 490 
3 000 
5 000 

16 000 
58 000 
37 000 
20 000 

1 000 

169 490 

564 490 

• 

6 000 
5 •• *: 

7 500 

10 000 

6 000 

16 000 

2 000 

1 000 

3 000 

5 000 
1 000 
2 000 

21 490 
3 000 
5 000 

16 000 
58 000 
37 000 
20 000 

1,000 

169 490 

569 490 

. ,.. .. v 

6 000 

7 500 
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1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

10 
20 

10 

20 

' , * » • ' • . . 

Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
masraflan 
Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi masraflan 
Yayın masraflan 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

10 000 

700 000 

24 000 
15 000 

39 000 

4 000 

15 000 

19 000 

20 000 

200 000 

24 000 
15 000 

39 000 

4 000 . 

20 000 

24 000 

20 000 

200 000 

24 000 
15 000 

39 000 

4 000 

20 000 

24 000 

îç kongreler masraflan 1 500 1 500 1 500 
Sergi masraflan 

10 Hükümetçe katılmasına karar 
verilecek dış sergiler 50 000 75 000 75 000 

20 Ecnebi memleketlerde açıla
cak numune meşherleri 1 1 1 

Fasıl yekûnu 50 001 75 001 75 001 

Dördüncü kısım yekûnu 830 501 373 001 373 001 

Beşinci hısım - Borçlar • • • « « * n -. • - \* 

Geçen yıl borçlan 15 000 15 000 15 000 
Eski yıllar borçlan 

10 1948 - 1951 
20 1928 - 1947 

951 yılları borçları 
947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

7 500 
500 

8 000 

23 000 

7 500 
500 

8 000 

23 000 

7 500 
500 

8 000 

23 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Et ve Balık Kurumuna yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

0 
0 

800 000 

800 000 

800 000 

800 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkincı kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

5 400 
3 508 348 

478 991 
830 501 

23 000 
0 

4 846 240 

5 400 
4 189 226 

564 490 
373 001 

23 000 
800 000 

5 955 117 

o 400 
4 238 726 

569 490 
373 001 

23 000 
800 000 

6 009 617 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
lan makina, alet ve araçların 
onarımı 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar 
lan için satın alınacak makina 
ve alet ve gereçler 

756 Sanat modelleri satın alınması 
ve dağıtılması 

791 Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 

750 2 000 

4 000 

1 000 000 

4 600 000 

60 000 

2 000 

60 000 

730 000 1 000 000 

5 000 000 5 000 000 

Yatırımlar vekûnu 5 604 750 5 792 000 6 062 000 



24 - Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekâleti 



Rapor 
29.1.1963 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Memleket sağlığının umumi politikasını tanzim ve idare ile mükellef olan Sağlık Vekâletinin 
umumi muvazeneden ayrılacak tahsisatla bütün sağlık işlerini yalnız başına ve kemaliyle omuzun-
da taşıması elbette mümkün değildir. 

Bu sebepledir ki, başka memleketlerde olduğu gibi bizim mevzuatımızda sağlık işlerinin mü
him bir kısmını belediyeler, özel idareler ve köylere vazife olarak vermiş ise de bu âmir hüküm
lerin asla yerine getirilmediğine, intizamsız, adaletsiz bir gidişin mevcudiyetim raporun sonuna 
ilâve edilen cetvellerdeki rakamlar vazıhan göstermektedir. 

Bu birbirini tutmıyan rakamlar meyanında hakikaten sıhhi hizmet ifa eder gibi gördüğümüz 
mahallerde bu yükten kurtulmak telâşı içindedirler. 

Nitekim hususi muhasebelere ait hastanelerin Sağlık Vekâletine devri hakkındaki bir kanun 
teklifi komisyonlarda müzakere edilmektedir. Bu teklif kanuniyet kesbettiği takdirde özel idare
ler hastane tesislerini bedelsiz olarak Sağlık Vekâletine devredecekler ve bu suretle sağlık hizmetin
den tamamen kurtulmuş; buna mukabil Sağlık Vekâletinde idame masraflarında büyük yük altına 
girmiş olacaktır. 

Belediyelerin başta gelen vazifeleri kanuni mükellefiyetleri çeşitli sağlık mevzularıdır. Ziraat 
Maarif, Nafia vazifelerini hemen tamamen sırtından atmış durumda olan hususi muhasebelerin sağ
lık işlerinden de elini çekmesi takdirinde hikmeti vücudu kalmıyaeaktır. Bu itibarladır M, gerek 
belediyelerin gerek özel idarelerin bütçelerinin seyyanen % 15 ini sağlık işlerine ayırmak suretiyle 
bu hizmete iştiraklerini zaruri görmekteyim. 

Diğer taraftan köy ebeleri, sağlık memurları ve köye kadar uzanan çeşitli sağlık ekipleri yanın
da köy içme sularını da Devletin eline almış olması köy bütçelerinde sağlık hizmetleri için ayrılan 
fakat mahalline masruf olmıyan tahsisatın da bir düzene konmasını icabettirmektedir. 

Alelûmum bütün memurlarımız bugüne kadar tesis etmiş bir gelenek halinde doğum, ölüm yar
dımları tedavi ücreti almakta hasta oldukları müddetçe de ücret ve maaşlarını alabilmek sure
tiyle âdeta primsiz bir sigortaya tâbi bulunmaktadırlar. 

Halen memurun yalnız şahsına tatbik olunan meccani tedavi keyfiyetinin daha düzenli şart
larla ailesi efradına teşmilini de temin etmek suretiyle aldığı ücret ve maaştan meselâ % 2 gi
bi küçük bir sağlık primi ödemesi yadırganmaması icabeden bir fikirdir. 

Bu arzedilen hususatın tahakkuku takdirinde bugünkü sağlık hizmetlerine 25 milyon liraya 
yakın bir ilâvenin sağlanması kabil olacaktır. 

Bu keyfiyet sağlık sigortasının nüvesini teşkil edecek bir fon olarak telâkki edilebilir. 
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cakür 
imi sa; 

Yıllar 

1949 
1950 
1951 
1952 

ğhk durumuna 

Nüfus 

20.505.766 
20.934.670 
21.363.568 
21.792.466 

göz atarken şu istatistikleri 

Doğum 
sayısı 

270.584 
310.589 
324.740 
253.599 

Nispeti 
1.000 

nüfusta 

13,1 
14,8 
15,2 
15,5 

ölüm 
sayısı 

159.587 
150.007 
170.957 
129.684 

tetkik eıtmek 

Nispeti 
1.000 

nüfusta 

7,7 
7»! . 
8,0 
7,7 

faydalı ola-

Yukardaki 4 senelik nüfus hareketlerinde görüldüğü veçhile ölüm nispeti^ bir hayli yüksek
tir. Buna rağmen hamdolsun nüfus artışımız vasati olarak senede 140 000 kişidir. 1949 yılın
da il ve ilce merkezlerindeki ölüm vukuatını teşkil eden 70.366 kişinin % 18,5 ğunun bir yaşın
dan küçük çocuklar, % 47 sini de 34 yaşından aşağı gençler teşkil etmekte. 

Vasati olarak senede 1500 de ölü doğum tesbit edilmekte ve şunu ifade etmektedir ki, ölümlerin 
mühim bir kısmı eceli kaza ile vâkıdir. 

Hususi şekilde mücadeleye tâbi olan Hastalıkların durumu şu vaziyettedir. 

1. Umumi frengi durumu: 

Yılbaşında 
Yıllar meıvcut 

. 1948 117.070 
1949 109.617 
1950 107.782 
1951 104.491 
1952 (••) 90.692 

2. Tesbit edilen cüzzam vakaları: 

Yıllar 

1927 
1928 
1929 
193fl 
1931 
193a 
1933 
1934 

Yeniden 
giren 

10.758 
11.782 
10.387 
8.971 
4.495 

Musap 

6 
15 
12 
1 

22 
9 

21 
62 

Kaydı 
silenen 

18.211 
13.617 
13.678 
22.770 
12.095 

ölüm 

1 

1 
1 

Tedavide 
Tedavide kalanların (*) 

kalan binde nispeti 

109.617 5.4 
107.782 5.2 
104.491 4.9 
90.692 4.2 
83.092 3.8 

Fatalite 
nispeti 
(Yüzde) 

8.3 

4.7 
1.6 

(•) Nispetler Türkiye nüfusuna göre bulunmuştur. 
(*#) 1952 yılı vukuatı 9 ayhk, nispetler ise tahmini hesaba göre yıllıktır. 
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Yıllar 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1943 
1949 
1950 
195İ 
1952 (#) 

Musap 

43 
62 
57 
57 
54 
44 
74 
32 
27 
25 
23 
50 
65 
47 
68 
32 

142 
90 

3 Tesbit ve tedavi ediler trahomlular: 

Yıllar 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

ölüm 

2 
6 
1 
3 
1 
1 
1 

1 

1 

2 
1 

1 

Trahomlu sayısı 

33.418 
43.311 
53.757 
57.930 
49.965 
35.711 
31.751 ( 

Fatalite 
nispeti 

. (Yüzde) 

4.6 
9.6 
1.7 
5.6 
1.2 
2.2 
1.3 

4.0 

1.5 

2,9 
3.1 

1.1 

10 aylık) 

4. A) Verem dispanserlerinde tesbit edilen veremli mikaan 

Yıllar 
Vekâlete bağlı Veremle-Savaş Dernekleri 
dispanserlerde dispanserlerinde 

1949 
1950 
1951 
1952 C) 

3.902 
4.565 
5.181 
4.732 

6.558 
5.521 
7.061 
7.622 

(*) 1952 yılı vukuatı 11 ayltkttr. 
(•) 1952 yılı vukuatı 9 aylıktır. 
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B) Verem hastanelerinde muayene ve tedavi edilen hastalar : 

Yıllar Yatakta tedavi Ayakta tedavi 

1948 
1949 
1950 
1951 

Yıllar 

1950 
1951 
1952 

4.600 
4.649 
5.784 
8.523 

Hakiki Sıtma olarak 
tedaviye alınanlar 

316.075 
167.419 
84.526 

19.432 
16.643 
24.580 
19.762 

Şüphe-üzerine 
tedaviye alınanlar 

872.894 
903.750 
736.671 

Modern telâkkilere, göre her memlekette verem, akıl ve diğet bâzı hususi hastalıklar haricin
de ıbehıer bin nüfus için asgari 3 yatağın meccu diyeti lâzımdır. Bu hesaba göre memleketimizde 
yalnız umumi hastalıklar için 60 000 yatağın bulunması icabederdi. 

Buna mukabil tedavi edici sağlık müesseseleriyle ihtiva ettikleri yata'k adedini şöylece şematize 
edebiliriz. 

6 Numune Hastanesinde 1933 Yatak 
30 Devlet > 2595 » 
3 » Çocuk » 615 » 
2 » Sâri » 45 > 

16 » Trahom » 260 » 
47 özel İdare > 3379 » 
1 » » Zühreviye » 25 » 
9 Belediye » 1603 » 
3 » Zühreviye » 230 » 
9 Muhtelif Vekâletlere ait hastanede 1095 » 

16 Devlet Doğumevi 860 » 
2 Belediye 85 » 

91 Sağlık merkezinde 910 » 
2 Kemik Veremi Hastanesiyle paviyonda kemik 

veremi 566 > 
25 Müstkil Devlet Verem Hastanesi 3015 » 
23 Devlet Verem Paviyonunda 1807 > 

3 Muhtelif Vekâletlere ait verem hastanesinde 775 » 
Belediyelere ait verem yatakları 265 » 
Hususi Muhasebe » » 159 > 
Ue 

9 Ecnebilere ait hastanede 631 » 
6 Cemaatlere » » 721 » 

23 Hususi » » 487 » 
2 Derneklere » » 98 » 

14 îş yerine » » 558 » 
1 Vakıflara > » 264 » 
1 Derneklere ait Doğumevinde 9 » 
7 özel şahıslara ait Doğumevinde 82 » 
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2 Derneklere ait Verem Hastanesinde 306 Yatak 

Cemaatlere » » » 80 » 
3 Devlet Akıl Hastanesinde 3355 » 
2 Devlet Kuduz » 75 » 
2 Devlet Cüzam » 355 » 

27242 Hasta yatağı mevcuttur. 

Bu rakamlar bize göstermektedir, ki, mevcutla hakiki ihtiyacın arasında henüz çok uzun bir mesafe varv 
dır. Bu mesafeyi kısaltmak hususunda yeni iktidarın hakikaten olağanüstü bir gayret sarf etmekte 
olması şayanı şükrandır. Filhakika şu rakamlar bize bir mukayese imkânı verebilecektir : 

Hasta Verem Sağlık 
yatağı yatağı merkezi 

1952 de 7329 ; 2107 290 
1952 » • 8900 5357 900 
1953 te 9200 6357 1200 

Bu rakamların malî inikasında şu neticeyi vermektedir. 

Yalnız hastaneler, sağlık, sosyal yardım kurumları genel giderlerinde 1950 yılma nazaran 
13 599 363 liralık bir fazlalık vardır. Hasta yatağı adedini artırmak mecburiyeti yanında çok 
büyük bir dâva olarak hemşire meselesi karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Uzun yılların hakiki bir 
ihmalini iki yıllık gayretin telâfisine elbette imkân yoktur. 

Vekâlet bu hususta övülecek gayretler sarf etmiş ise de, daha esaslı tedbirlere tevessül etmesi 
şayanı tavsiyedir. 

Koruyucu tababet sahasındaki mesaimiz oldukça mühim masraf ve enerji israfını mucip ol
maktan henüz maalesef kurtulmuş değildir. 

Ayrı ayrı çalışmakta olan mücadele teşekküllerinin tevhidi ve illerde Sağlık Vekâletini alâ
kalandıran bütün vazifelerin sağlık müdürlüklerinde toplanması sağlık müdürlüklerinin bölge
lerinde sık sık dolaşabilmelerinin temini için motorlu vasıta ile teçhiz edilmeleri bu vazifelerin da
ha iyi görülmesini sağlıyacaktır. 

îki seneden beri 20 ilde tatbik edilmekte ve şayanı takdir bir mesai olarak kabul edilmesi icap 
eden B. C. G. aşısı tatbikatının da bu yıl bütün yurda teşmil edilmesi imkânını sağlıyacak tedbir
lerin alındığını Dünya Sağlık Teşkilâtından da 22 taşıdın bu husus için gönderilmiş olmasını 
memnuniyet ve şükranla ifade etmek lâzımdır. 

Memleket sağlığında büyük hissesi. bulunan 'Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin ba
şında bulunanlarla birlikte gayretkâr ve f eragatkâr, bütün personelini burada hürmet ve takdirle anma
yı borç telâkki ederim. Bu müessese gerek tedavi edici gerekse koruyucu olarak memleketimizin bütün 
serum aşı ihtiyacını tamamen temin edebilmektedir. 

Hükümetimiz köy içme sularını ele almak suretiyle memleketin % 80 nüfusunun sağlığı üzerinde 
koruyucu hekimliğin en mühim adımlarından birisini atmış bulunmaktadır. Henüz vilâyetlerimizden 
Tunceli haricindeki 62 sinde bir veya birkaç hastane mevcut ise de Devlete hususi muhasebe veya 
belediyelere ait olmak üzere ilce merkezlerinde ancak 24 ünde hastane 90 mda da sağlık merkezi 
bulunmaktadır. 

Şu halde takriben 321 küsur ilçemiz ne hastane ne de sağlık merkezine sahip değildir. Bu büyük 
noksanın telâfisini tabiîdirki, pek kısa zamana sığdırmak mümkün değildir. Her 20 bin nüfusa bir 
tane isabet etmek ve çok âcil vakaları kısa bir müddet alıkoymak bunun haricinde köylere kadar hal-
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km içine girerek sağlık kütüklerini tesis gibi tamamen koruyucu hekimlik vazifesini ifa etmek 
düşüncesiyle ortaya atılan sağlık merkezleri bu gün arzedilen işi ifa etmekten pek uzaktırlar. Şim
diki rolleri % 80. hastane vazifesi ifa etmektir ki, bugünkü şartlarımız için tamamen böyle olmasını 
zaruri gömmekteyim. = 

Yapamadığı ve. hic müddet daha yapamıyacağı vazifelere ait masrafları şimdilik hazfetmek buna 
mukabil hepsinin, hasta naklini temin edecek motorlu vasıta ile teçhiz ederek halkla, köyle daimî 
irtibatı olan hastaneeikler şeklinde çalıştırılmaları, mümkün olan süratle 321 ilçemizin böyle müesse* 
selere kavuşturulması yerinde olacaktır. 

Ancak Devletin yaptırmakta olduğu sağlık mer kezleri binalarını daha ucuza maletmek çarelerini 
aramak behemehal lâzımdır. 

195j3 yılında 30 yeni sağlık merkezi açılacaktır. Bu münasebetle burada ifade etmek mecburiyetin
deyim ki, 1952 yılında tahsisat ve kadroları verilmiş olan 54 sağlık merkezi ile ilâve edilen verem 
yataklarının malzemesinden, bir kısmı çok geç temin edilmiş olması, bir kısmmm da maalesef el'an 
tamamlanmamış olması yatakların kullanılmasını mümkün kılamamıştır. 

1953 yılı için icabedecek ihale ve siparişte Mart ayında başlanmk suretiyle aynı hataya düşül
memesi temenniye şayandır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 1953 Bütçesini tetkika başlarken bu işlerin yeni bir telâkki 
ile ele alınmasından itibaren gösterdiği seyri şöylece tesbit tetmek mümkündür. 

1950 Bütçesine nazaran 1951 Bütçesinde % 11 
1951 » » 1952 » % 45 
1952 » » 1953 » % 19 
1950 » » 1953 » ise % 94 

Nispetinde bir artış vardır. 

Bu inkişafın masraf bölümlerindeki inikası ise: 
1950 ye nazaran personel masraflarında 19^2 de %. 55 • 
1950 » » yönetim » 1953 te % 100 
1950 » » daire hizmetleri masraflarında 1953 te % 86 

Nispetinde bir artış olarak görülmektedir. 

Sağlık bütçesi umumi bütçenin % 5 ini teşkil etmektedir. Sağlık bütçelerimizin her yıl bu hen-
desi nispetlerle geniş mikyasta inkişaf göstermesini zaruri görmek lâzımdır. Zira yapılmakta olan 
hizmetler yapılması icabedenlerin henüz küçük bir kısmını teşkil etmektedir. 

Sağlık hizmetlerinde mühim bir merhale katetmiş olan İngiltere'nin 1950 yılı Bütçesi savunma 
masrafları hariç olmak üzere 2 338 885 292, sağlık ve sosyal yardım masrafları ise 692 833 100 ster
lin tutmakta olup umumi bütçenin % 30,94 dünü teşkil etmektedir. 

Sağhk sigortalarını tesis edebildiğimiz gün bugünkü hakikatin büyük hamlelerimiz daha ge
niş imkânlara malik olacaktır. Bütçe tasarısında fasıl ve maddelerdeki artışların gerekçeleri ya
zılı olduğundan bu umumi mütalâa haricinde madde madde beyana lüzum görülmemiştir. Ancak 
bütçenin hazırlanması sırasında derpiş edilmiyen veyahut da Maliye ile mutabakat hâsıl olamama
sından ötürü tahsisatı eksik konulmuş fasıllar hakkında arzı malûmat edeceğim. 

1. Tam tarama yapılmadan sathî bir tetkikle tesbit edilmiş 
Erzurum 'da 2546 
Çankırı'da 1892 
Diyarbakır'da 564 frengili mevcuttur. 

Bu üç ilin frengi mücadelesine tâbi tutulması, 
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2. 4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine tevfikan maaşa geçirilecek sağlık koruyucularından 

429 kişi vardır. Bilâhara imtihana tâbi tutmak üzere halen (L) cetvelinde bulunan 80 kadronun 
fiilî kadroya geçirilmesi lâzımdır. Yıllık tutarı 192 000 liranın 201 nci bölümünün 12 nci mad
desine konulması lâzımdır. 

3. A) Bütün illerimizdeki sağlık müdürlerine birer taşıt teminine katî zaruret vardır. Halen 
(13) vasıta vardır. 1953 Bütçesiyle 10 jip talep edilmiştir. Bulaşıcı hastalıklar mücadele işlerin
de kullanılmak üzere sağlık müdürleri emrine verilecek bu vasıtalar kâfi görülmediğinden 30 va
sıtanın daha ilâvesi yerinde görülmüştür. 

Bugüne kadar 91 sağlık merkezi açılmış bulunmaktadır. Bunlardan 49 unun taşıdı vardır. Sağlık 
merkezlerinin en karekteristik vazifesi köylünün imdadına yetişmek olduğuna göre hepsinin imdadı 
sıhhi ile teçhizleri zaruridir. Bu itibarla bu yıl için 41 jip veya landrover 10 ambulans ki, ceman 
51 aded vasıta mubayaası lâzımdır. 

C) Yapılmış ve yapılmakta olan büyük tesislerin modern cihazlarını kontrol için 6 teknisiyene 
katî zaruret vardır. Bu itibarla A ve B bendindeki 81 vasıta için 200 lira ücretli şoför tahsisatı 
tutarı olan 103 200 
ve 6 teknisiyen için 28 500 

Ceman 131 700 
liranın 202 nci bölümün 12 nci maddesine ilâvesi lâzımdır. 

4. İlâve edilen kadrolar kabul edildiği takdirde : 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince Eemekli Sandığına yatırılması icabeden emekli 
keseneği karşılığı olarak 17 800 liranın 209 ncu bölüme ilâvesi lâzımdır. 

5. Hıfzıssıhha Okuluna çağırılan 80 doktorun kurs yevmiyeleri ve gidip gelme ücretleri, 63 sağ
lık müdürünün devir ve teftiş yolluğu, Sağlık Şûrası üyelerinin yoUuklariyle muhtelif hastanelerde 
kurs görecek 47 sağlık merkezi tabibinin yevmiye, kurs ve gidiş ve geliş yollukları karşılığı olarak 
111 000 liranın 307 nci bölümün 21 nci maddesine ilâvesi zaruridir. 

6. Karşılıklı yardımdan Dünya Sağlık Teşkilâtından Hıfzıssıhha Akademisi için getirilecek iki 
ecnebi profesörün yevmiye ve zaruri masrafları için 307 nci bölümün 50 nci maddesine 30 000 lira
lık tahsisat ilâvesi lâzımdır. 

7. A) Bulaşıcı hastalıklar için sağlık müdürleri emrine verilmesi teklif olunan 30 jip için işlet
me gideri olarak 30 000 liranın 309 ncu bölümün 42 nci maddesine, 

B) Sağlık merkezleri için alınması teklif olunan 51 vasıtanın işletme gideri olan 51 000 lira
nın 309 ncu bölümün 47 nci maddesine ilâvesi lâzımdır. 

8. 4459 sayılı Kanunda vazifeye başlıyacak köy ebelerine teçhizat çantası verilmesi icabederken 
bugüne kadar bu kanunla emir yerine getirilememiştir. Mevcut 1140 köy ebesinden hiç olmazsa 
yarısını teçhiz edebilmek üzere 57 000 liranın 427 nci bölümün 60 nci maddesine konulması lâzımdır. 

9. Üniversitede Vekâlet adına tahsilde bulunan öğrencilere ayda 100 lira burs verilmektedir. 
Bugünkü şartlar altında yüksek tahsil öğrencisi için bu miktar hakikaten kifayetsizdir. Bu mik
tarın bütün bursiye öğrencileri için 125 liraya çıkarılması yerinde olacaktır. Yüksek Bütçe Ko
misyonundan şimdiye kadarki bütçelerde bu miktar 100 lira olarak kabul edilmiş ise de, bundan 
böylelerini 125 liradan hesaplamayı ve evvelce 100 kabul edilenlerin de bir prensip karariyle 
teşmil edilmesini yüksek komisyona arz ve teklif ederim. Bu itibarla sağlık bütçesi için 450 nci 
bölüme 149 700 liranın ilâvesi lâzım gelmektedir. 

10. Kurulmakta olan Kanser Hastanesinin tesis gayesine uygun bir hizmet hakkiyle ifa ede-
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bilmesi için yepyeni bir tatbikat sahası olan bu mevzuun üç hekimle bir atom fizikçisinin şim
diden Amerika'da tatbikat görmesini temin etmek elzemdir. Staj için gönderilmesi ieabeden 
4 kişi için 452 nci bölümün 10 ncu maddesine 15 000 liranın ilâvesi lâzımdır. 

1. Milletlerarası 5 nci Tropikal Hastalıklar ve Sıtma Kongresi İstanbul'da toplanacaktır. 
Muhtelif ecnebi tıbbi teşekküllerden alman malûmat ve yapılan müracaatlar bu kongrenin şim
diye kadar görülmemiş şekilde kalabalık olacağı kanaatini vermektedir. Keyfiyetle Basın - Yayın 
Turizm Dairesi de alâkalanmak zaruretini görmüştür. Bu itibarla 457 nci bölüme 50 000 lira
nın daha ilâvesi zaruri görülmüştür. 

12. Sağlık Vekâleti bütçesinde ikinci ve mühim vazifesi olan sosyal yardım işlerine yıllardan 
beri ancak 15 000 lira kurum ve derneklerle kişilere yardım konulmaktadır. 100 bin de çok ço
cuklu analara yardım bölümleri mecmuu 115 000 lira tahsis edilmektedir ki, kifayetsizliği aşi
kârdır. Vekâlet bu sene için reabitasyon işine el atmak tasavvurundadır. Düşkünlere el uzatmak 
ve verem hastane ve sanatoryumlarından ayrılıp işlerinin başına dönemiyecek veya esasen işsiz 
olanları sefaletten kurtarmak imkânını sağlıya cak tesisler yapacak dernekleri teşvik ve destekle
mek için 601 inci bölüme 275 000 liranın ilâvesi cidden yerinde olacaktır. 

13. Millî Savunma Vekâletine bağlı askerî hastanelerin hazer zamanında mevcut yatakların % 
15 şi olan bin yatağın sivil hastalara tahsis edilebileceğini alâkalı makamlar ifade etmişlerdir. An
cak bu husus için 1,5 milyon liralık bir tahsisatın kendilerine tevdiini istemektedirler. Böyle pe
şin bir tahsis yerinde görülmemekle beraber yatırılacak hastalar için muayyen zamanlarda tediyat 
yapılmak üzere yeniden açılacak 603 üncü bölüme bir milyon liralık bir tahsisat konması uy
gun olacaktır. 

14. Yukarda arzedildiği veçhile bulaşıcı hastalıklar için 30 jip, sağlık merkezlerinden 41 ine 
landrover 10 una da ambulans olmak üzere 81 yeni vasıta için 718 000 liralık bir tahsisatın Maliye 
bütçesine konulması icabetmektedir. 

15. Orta - Anadolu ile Doğu vilâyetlerinin ihtiyacına cevap vermesi ieabeden 395 kadrolu 
Elâzığ Akıl Hastanesi : 

Müessesenin başındaki faal ve fedakâr başhekimin gayretiyle, vekâletin de küçük bir yardı-
miyle geçen yıl bir koğuş yapılmış ise de ne binası, ne de kadrosu bakımından katiyen ihtiyacı 
karşılıyamamaktadır. Yeniden bir paviyen ilâvesi için Bayındırlık Bütçesine 250 000 liralık bir 
tahsisat konmasına zaruret vardır. 

16. Diyarbakır Devlet Hastanesine bağlı olmak üzere Çermik mahallesinde bir fizikoterapi 
servisi kurulması bütün civar vilâyetlerin ihtiyacını karşılamak imkânını Bağlıyacaktır. Bu hu
sus için de Bayındırlık Bütçesine 250 000 liralık bir tahsisat konması yine yerinde olacaktır. 

Yukarda 16 maddede arzedilen ilâve talepleriyle birlikte Sağlık Vekâletinin 1953 Bütçesini 
Yüksek Komisyonun naza,n tasviplerine arzederim. 

Saygılarımla. 

Seyhan Mebusu 
. Dr. Sedat Ban 



— 336 — 
özel idare işlerine ayrılan tahsisat 

Bütçe Sağlık !%si 

Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bingöl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa. 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
tçel 
İsparta 
tstanbul 
îzmir 

1 041 950 
335 785 
459 767 

6 151 505 
979 791 

1 410 102 
2 790 303 
505 587 
245 984 
195 449 

1 218 111 
482 743 

3 264 423 
855 458 
635 857 
431 875 
972 447 

1 071 164 
1 247 972 
905 550 
581 432 
463 192 

1 066 804 
1 669 925 
1 210 962 
728 626 
526 778 
151 700 
890 000 
890 847 
755 683 

6 793 000 
4 551 315 

20 720 
38 033 
1 003 

257 956 
169 749 
240 035 
278 931 
22 530 
8 047 
201 

3 200 
2 727 

347 543 
117 035 
2 880 
11 160 
8 058 

221 973 
6 981 

41 154 
15 993 
4 000 
36 395 
204 535 
242 811 
88 069 
36 805 
2 740 
7 475 

276 856 
97 531 
164 818 
640 086 

1, 98 
11, 33 
0,218 
4, 19 
1, 73 
17, 02 
9, 99 
4, 45 
3, 27 
0,102 
0,262 
0,564 
10, 64 
1, 37 
0,452 
2, 58 
0,828 
20, 72 
0,559 
5, 10 
2, 75 
0,863 
3,-41 
12, 24 
20, 08 
12, 08 
6, 79 
1, 80 
0,839 

31, 07 
12, 90 
2, 42 

14, 06 

Bütçe Sağlık % si 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Mardin 
Muğla 
Muş 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Samsun 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

1 328 300 
1 160 131 
1 098 796 
745 000 
408 341 

2 468 156 
2 664 224 
2 310 490 
1 286 629 
2 022 339 
537 945 
486 973 
774 585 
258 998 

1 415 936 
975 488 
409 817 

1 435 689 
1 642 503 
486 373 
840 085 

1 100 634 
892 578 

1 200 722 
948 234 
262 638 
620 411 
410 622 

1 651 308 
1 940 411 

79 075 522 

134 739 
84 968 
2 502 
63 557 
31 650 
233 064 
380 064 
235 626 
1 700 

255 874 
850 

1 555 
113 098 
J26 455 
216 782 
114 333 
4 950 

330 262 
314 441 
46 405 
145 086 
93 994 
100 550 
17 371 
14 401 
3 502 
3 938 
48 956 
12 791 
115 212 

6 766 708 

10, 96 
7, 32 
0,227 
8, 53 
7, 75 
9, 45 

14, 26 
10, 19 
013, 2 
12, 65 
0159 
319 
14, 60 
10, 21 
15, 31 
11, 72 
1, 20 
23 
19, 14 
9, 53 

17, 27 
8, 53 

11, 26 
1, 44 
1, 51 
1, 33 
0634 

11, 90 
. 0,774 
5, 93 

8, 55 
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Belediye 

Afyon 
Bdvadin 
Emirdağ 
Dinar 
Sandıklı 
Şrihut 
Bayat 
Çay 
Sificank 
Çiftlik 

(Geliri • 

530 637 
135 080 
l i f 473 
222 000 
170 952 
49 960 
Ov W V 

116 500 
44 230 
29 210 

Sağlık isleri 
için konan öde

nek miktarı 

63 168 
18 881 
21 490 
17 000 
20 630 
4 680 
4 145 
7 551 
6 840 

622 

%si 

12,1 
14,1 
18,0 
7,7 

12,1 
9,4 

13,08 
6,5 

15,5 
2,1 

Ağrı 
Bfeşirt 
Diyadift 
Doğubay^zit 
Patnos 
Tutak 

&. Hacik&y 
Merzifon 

Ankara 
Ayaş 
Balâ 
Çubuk 
Beypazarı 
Haymana 
Beİtecik 
Ka&in 
Kır&kale 
K. Sanvatt» 
Neûlıhan 
ffcfctlı 
Ş. KoçhİBar 
Çaaüid«e 

1 438 155 

426 016 
27 7 » 
14 386 
48 595 
26 769 
15 966 

558 366 

316 830 
98060 

457 115 
29 125 

861 540 

10 865 311 
99 820 
29 721 
96 7-50 

180-997 
118 896 
49 600 
89 760 

4İ6SÖ0 
96 060 

mm 

359 D26 
95 980 
35 «40 
51496 
48 4 W 

165 007 11,5 

28 356 
1 482 

210 
5 150 
1 260 

448 

46 645 
11 985 
69 938 
1 

739 520 
4 180 
1 700 
8 960 

36 761 
20 090 
3 350 
5 2*0 

61 075 
1 720 
4 000 

17 608 
10 701 

450 
4 310 
5 296 

6,7 
5,3 
1,5 

10,6 

2£ 

36 905 6,3 

12,8 

!5;3 
4,« 

111 453 12,9 

6,8 
4,2 
5,7 
9,3 

36,4 
17,6 
6,8 
5,9 

14,4 
1,3 

13,5 
4,9 

ıı,i 
1,3 

19,0 

Belediyesi 

Karaşar 

Antalya 
Akseki 
Alanya 
îflmalı 
Finike 
Gazipaşa 
Gündoğmuş 
Kaş 
Korkuteli 
Manavgat 
Serik 
îbradı 

Ayılın 
Bozdoğan 
Çine 
Karacasu 
Koçarlı 
Nazilli 
GeraneEtGİk 
Amasya 
Atça 
Karapınar 
Kuyucak 
S. Hisar 
Umurlu 
Yempasar 
Ortaklar 

Balıkesir 
Ayvalık 
Balya 
Bandırma 
Bigadiç 
Burhaniye 
E>u*surjb*y 
Edremit 

Geliri 

İT 3ÎÛ 
•inil ete 

12 59? 744 

622 000 
29 936 
9â 000 
99 950 
64 600 
13 .083 
21 320 
19 650 
4,9 ,000 
33 360 
47 111 
22 750 

1 121 760 

442 128 
95 955 

118 230 
122 137 
93 560 

952 210 
125 300 
277 060 
278 521 
46 823 
49 900 
83^655 
41 545 
49 .-8S-7 
60 890 

2 877 510 
r.n i. ı * 

Sağlık işleri 
için konan öde
nek miktarı % si 

1 005 §,8 

925 915 7,3 

43 520 
3 815 

491 
500 
820 
140 
743 

3 906 
15 636 
3 660 
5 910 
3 615 

41 850 
14 855 
19 870 
5 260 
5 800 

67 075 
9 250 

28 270 
10 070 
3 400 
6 830 
8 589 
3 525 
7 225 
6 600 

7,0 

7,6 
7,5 
7,5 
8,7 
3,5 

19,9 
31,9 
11,0 
12,5 
15,9 

101 758 9,1 

9,5 
15,5 
16,8 
4,3 
6,2 
7,0 
7,4 
10,2 
3,6 
7,3 
13,7 
10ı3 
8,5 
14,5 
10,8 

250 844 8,7 

258 901 
369 439 
28 577 

566*84 
56 666 

525 368 
175 219 
346 497 

81 096 
14 760 
6 377 

27 497 
5 730 

14 465 
11 516 
37 660 

6,4 
4,8 

22,3 
4,9 

11,5 
2,8 
6$ 

Î0;9 
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Belediyesi 

Erdek 
Gönen 
İvrindi 
Manyas 
Sındırgı 
Susurluk 
Alibey 
Altmova 
Edincik 
Havran 
Kepsut 
Sanköy 

Bilecik 
Bozüyük 
Gölpazar 
Osmaneli 
Söğüt 
tnönü 
Pazarcık 

Bingöl 
Genç 
Karlıova 
Kiği 
Solhan 

Bitlis 
Ahlat 
Hizan 
Mutki 
Tatvan 
Adiloevaz 

Bolu 
Akçakoca 
Düzce 
Gerede 

Geliri 

113 280 
300 000 
38 655 
49 240 
49 415 
83 660 
15 410 
65 473 
58 757 

214 000 
57 700 

180 000 

4 479 520 

92 201 
121 443 
31 460 
30 403 
44 890 
51 800 
49 975 

472 172 

70 180 
37 006 

8 296 
58 550 
11 695} 

185 729 

199 745 
28 869 
8 815 
4 185 

254 483 
27 900 

523 997 

210 000 
96 211 

242 677 
129 250 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

11 800 
10 800 
5 255 
7 980 
4 480 

21 717 
3 580 
6 920 
7 710 

33 475 
4 512 
6 228 

323 664 

12 341 
15 583 

2 865 
1 542 
1 735 
5 500 

10 150 

49 716 

4 742 
3 710 

280 
1 188 

440 

10 360 

31 009 
7 258 

235 
1 100 
2 050 
1 018 

42 670 

20 523 
7 364 

27 086 
11 151 

% s i 

10,4 
3,6 

13ı6 
16,2 
9,1 

26,0 
23,2 
10,6 
13,1 
15,6 
7,8 
3,5 

7,2 

13,4 
9,1 
9,1 
5,1 
3,9 

10,6 
20,3 

10,5 

6,8 
10.0 
3,4 
2.0 
3,8 

5,6 

15,5 
25,1 
2.7 

26,3 
0,8 
3,6 

8,1 

9,8 
7.7 

11,2 
8,6 

Belediyesi 

Göynük 
Mengen 
Mudurnu 
Seben 

Burdur 
Bucak 
Tefenni 
Yeşilova 
Karamanlı 
Ağlasun 

Bursa 
Gemlik 
Gürsu 
iznik 
Karacabey 
Mudanya 
M. Kemalpaşa 
Orhaneli 
Orhangazi 
Yenişehir 
inegöl 
Tirilya 
Yeniköy 

Çanakkale 
Ayvacık 
Bayramiç 
Biga 
Bozcaada 
Çan 
Eceabat 
Ezine 
Gelibolu 
imroz 
Lapseki 
Yenice 
Karabiga 

Geliri 

37 000 
23 596 
42 670 
18 500 

799 408 

256 470 
50 000 
49 651 
30 800 
65 000 
29 065 

480 986 

1 994 745 
264 954 
175) 000 

48 215 
268 212 
233 400 
509 490 

19 057 
87 485 

178 460 
311 246 

36 367 
49 090 

4 176 521 

349 405 
47 300 
52 428 

205 504 
25 705 
47 500 
46 000 
90 000 

209 846 
22 000 
43 700 
18 550 
53 788 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

3 595 
431 

4 390 
1 950 

76 490 

20 657 
3 645 
3 315 
3 480 
8 167 

760 

40 024 

324 010 
27 548 
2 750 
5 401 

23 990 
27 906 
56 641 

910 
10 354 
25 440 
36 260 
4 006 

12 940 

558 156 

62 206 
5 540 
9 796 

24 451 
5 167 
5 370 

10 550 
10 550 
31 426 

830 
8 167 
5 605 
7 300 

% s i 

9,7 
1,8 

10.3 
10,5 

9,6 

8,1 
7,3 
6,7 

11,3 
12,6 
2,6 

8.3 

16,2 
10,4 

1,6 
11,2 

8,6 
12.0 
11,1 
4,8 

11,8 
14,3 
11,6 
11,0 
25,9 

13,4 

17,8 
11,7 
18,7 
11,9 
20,1 
11,3 
22,9 
11,7 
15,0 
3,8 

18,7 
30,2 
13,6 
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Sağlık isleri 

için konan öde-
Belediyesi Geliri nek miktarı % si 

Çardak 31 154 3 130 10,0 
Dimetoka 30 574 3 975 13,0 
Umurbey 21 510 820 3,8 

Çankırı 
Eskipazar 
Çerkeş 
Ugaz 
Kurşunlu 
Dümenli 
Atkaracalar 
Şabanözü 

• 

Çoruh 
Ardanuç 
Borçka 
Fındıklı 
Hopa 
Şavşat 
Yusufeli 
Arhavi 
Arcis 

Çorum 
Alaca 
İskilip 
Mecitözü 
Osmancık 
Sungurlu 

Denizli 
Acıpayam 
Buldan 
Çal 
Çivril 
Güney 
SaraykSy 
Tavas . 

1 294 984 

292 517 
29 500 
81 930 
46 500 
43 740 
21 120 
8 600 
47 130 

571 107 

204 278 
18 757 
48 183 
18 441 
95 001 
9 566 
2 545 
25 000 
38 001 

466 772 

537 247 
86 372 
134 415 
87 769 
49 984 
114 900 

1 010 687 

571 450 
49 960 
125 400 
49 995 
142 182 
59 560 
309 921 
78 287 

192 903 

24 402 
955 

5 970 
3 750 
837 
823 
86 

2 590 

39 413 

9 455 
2 847 
2 411 
2 375 
7 870 
1 722 
400 

1 460 
1 210 

29 750 

34 832 
7 532 

. 11 994 
5 230 
3 740 
9 840 

73 168 

50 590 
3 412 
11 216 
4 400 
6 409 
5 164 
11 521 
9 469 

14,9 

8,3 
3,2 
7,3 
8,1 
1,9 
3,') 
1,0 
5,5 

6,9 

4,6 
15,2 
5,0 

12,9 
8,3 

18,0 
15,7 
5,8 
3,2 

6,4 

6,5 
8,7 
8,9 
6,0 
7,5 
8,6 

7,2 

8,i) 
6,8 
8,9 
8,8 
4,5 

• 8,7 
3,7 

12,1 

Sağlıik işleri 
için konan öde-

Belediyesi Geliri nek miktarı % si 

Babadağ 
Honas 
Kale 
Kızılcabölük 
Kızılhisar 
Akalan 
Beküli 
Hançalar 
Süller 
Yeşilyuva 
Geyve 

84 000 
49 942 
30 040 
37 485 
66 865 
21 900 
49 960 
27 200 
27 659 
49 947 
25 000 

12 810 
6 089 
3 160 
3 670 
4 365 
1 100 
4 102 
2 022 
320 

3 420 
1 385 

1 856 753 144 624 7,8 

Diyarbakır 
Bismil 
Çermik 
Çınar 
Eğil 
Ergani 
Kulp 
Lice 
Silvan 
Dicle 
Hani 
Hazro 
Çüngüş 

1 316 300 
36 700 
64 528 
10 200 
23 000 
69 100 
25 000 
50 732 
146 220 
16 500 
24 030 
22 000 
16 402 

154 280 
3 960 
6 600 
2 327 
610 

6 750 
1 125 
10 350 
11 670 
1 700 
750 

3 800 
550 

11,7 
10,8 
10,2 
22,8 
2,7 
9,8 
4,5 
20,4 
8,0 
10,3 
3,1 
17,3 
3,4 

1 820 712 204 472 11,2 

Edirne 
ipsala 
Keşan 
Lalapaşa 
Meriç 
Uzunköprü 
Havza 
Kırcasalih 

497 605 " 
77 190 
145 837 
12 300 
16 000 
196 427 
53 322 
25 900 

65 150 
9 680 

24 473 
640 

1 348 
25 300 ' 
2 180 
1 078 

13,1 
12,5 
16,8 
5,2 
8,4 
12,9 
4,2 
4,2 

1 028 581 129 844 12,6 

Elâzığ 943 197 70 865 7,5 
Baskil 16 000 380 2,4 
Keban 10 035 420 4,2 
Karakocan 12 300 784 6,4 



340 — 

Belediyesi 

Maden 
Palu 
Sivrice 
Ağm 
Harput 

Erzincan 
Ihç 
Kemaliye 
Kemah 
Refahiye 
Tercan 
Cimin 

Erzurum 
Aşkale 
Hınıs 
tspir 
Karayazı 
Oltu 
Şenkaya 
Pasinler 
Tekman 
Tortum 

Eskişehir 
Mihalliççik 
Mutta! ip 
Sivrihisar 
Seyitgazi 
Mahmudiye 
Çifteler 

Gazianeb 
İslâhiye 
Kilis 

Geliri 

346 260 
105 401 
12 975 
11 350 
16 382 

1 473 900 
mil ı • T l l>-

380 402 
19 250 
48 771 
18 330 
10 000 
45 505 
38 349 

560 607 

1 804 830 
78 080 
35 000 
19 726 
3 094 

34 915 
33 700 

129 660 
9 855 

21 460 

2 170 320 

1 731 693 
32 578 
49 000 
79 891 
28 960 
60 127 

105 675 

2 087 924 

1 292 400 
73 665 

387 769 
362 770 

Sağlıik işleri 
için konan öde

nek miktarı % si 

29 850 
10 776 
4 650 

330 
4 395 

46 674 
742 

4 390 
685 
177 

2 945 
3 780 

120 680 
3 255 
2 160 

840 
179 

1 570 
2 350 

12 830 
4 985 

580 

128 617 
9 688 
2 250 
6 949 

550 
4 201 

16 610 

161 865 

160 089 
6 212 

25 429 
57 060 

8,6 
10,2 
35,8 

2,9 
26,8 

122 450 8,3 

12,3 
3,9 

23,4 
3,7 
1,8 
6,5 
9,9 

59 393 19,2 

6,7 
4,2 
6,2 
4,3 
5,8 
4,5 
7,0 
9,9 

50,6 
2.7 

149 429 6,9 

7,4 
29,7 
4,6 
8,7 
1,9 
7,0 

15,7 

7,8 

12,4 
8,4 
6,6 

15,7 

Belediyesi 

Oğuzeli 

Giresun 
Görele 
Bulancak 
Tirebolu 
Keşap 
Alucra 
S. Karahisar 

Günıüşane 
Bayburt 
Kelkit 
Şiran 
Torul 

Hakkâri 
Beytüşşebap 
Şemdinli 
Yüksekova 

Hatay 
Altınözü 
Dörtyol 
Hassa 
İskenderun 
Kırıkhan 
Eeyhanl i 
Samandağ 
Yayladağ 
Belen 
Erzin 
Harbiye 
Pavaz 

SağlDk işleri 
için konan öde-

Geliri nek miktarı % si 

43 550 

2 160 154 

327 592 
85 960 
94 536 
52 042 
25 714 
14 205 
138 678 

738 787 

72 100 
177 237 
83 215 
15 475 
33 191 

381 218 

23 976 
28 835 
4 270 
12 250 

69 331 

2 430 934 

27 753 
10 991 
7 580 
5 439 
953 
934 

9 100 

900 2,1 

249 690 11,6 

8,5 
.12,8 
8,0 
10,5 
3,7 
6,6 
6,6 

62 840 8,5 

2 420 
8 902 
3 418 
365 

2 481 

3,4 
5,0 
4,1 
•2,4 
. 7,5 

17 586 4,6 

1 689 7,0 
150 0,5 
340 8,0 

1 728 14,1 

3 907 5,6 

036 578 
23 650 
101 597 
28 970 
781 226 
99 000 

114 000 
65 000 
16 598 
29 000 
65 315 
40 000 

30 0000 

80 095 
1 550 
9 420 
3 7İ0 

102 327 
11 520 
15 700 
9 850 
2 120 
795 

10 970 
2 550 
2 525 

• 7,7 
6,6 
9,3 

12,8 
13,1 
11,6 
13,8 
15,2 
12,8 
2,7 

16,8 
6,4 
M 

253 13f 10,4 
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J4elediy«i 

İçel 
Anamur 
GHUnar 
Mut 
Silifke 
Tarsus 

Geliri 

1 069 101 
58 816 
23 000 
49 975 

538 569 
733 510 

Sağlık işleri 
için konan Öde

nek miktarı 

104 959 
4 727 
1 510 
4 505 

21 070 
60 888 

%si 

9,8 
8,0 
6,6 
9,0 
3,9 
8,3 

İsparta 
Eğridir 
Keçiborlu 
Süçüllü 
Ş. Karaağaç 
Uluborlu 
Yalvaç 
Atabey 
Senirkent 
Gönen 
Sütçüler 
Gelendost 

tatanbul 
Çatalca 
Kartal 
Silivri 
Şüe 
Yftlova 
Maltepe 
Pendik 

İzmir 
Bayındır 
Bergama 
Çeşme 
Dikili 
Foça 
Karaburun 
Farsa 
Kiraz 
Knnk 
Kuşadası 

2 472 971 
* • — - — 

384 970 
134 007 
67 820 
49 335 
47 283 
45 212 
116 715 
27 000 
64 859 
29 950 
28 550 
27 515 

1 023 216 
" ] i < • • 

34 565 047 
49 900 
426 675 
96 746 
42 554 
222 651 
145 880 
223 955 

39 773 408 

197 659 8,0 

38 990 
9 694 
790 
353 
531 
505 
525 
290 
745 
485 
745 
375 

629 327 
9 450 
28 057 
8 760 
3 035 
16 594 
13 219 
33 801 

10,1 
7,2 
7,1 
4,8 
13,8 
10,0 
5,6 
12,2 
11,9 
5,0 
2,6 
1,4 

87 028 8,5 

13,4 
18,9 
6,6 
9,1 
7,1 
7,5 
9,1 
15,1 

4 722 243 11,9 

Belediyesi 

£taem*R 
Ödemiş 
Seferihisar 
Tire 
Torbalı 
Urla 
Adagide 
Alaçatı 
Birgi 
Bornova 
Buca 
Çandarlı 
Kaymakçı 
Seydiköy 
Armutlu 
Bademiye 
Kemalpaşa 
Poyracık 
Selçuk 
Cumaovası 

Kastamonu 
Abana 
Araç 
Azdavay 
Cide 
Daday 
Devrekani 
înebolu 
Kargı 
Küre 
Taşköprü 
Tosya 

925 634 
188 816 
506 201 
46 098 
56 880 
24 018 
17 087 

. 58 648 
49 300 
90H85Q 

105 9tt 

844 878 
14 810 
43 590 
5 390 
9 600 
5 005 

431 
5 867 
3 888 

26 083 
13 151 

12,2 
10,7 
8,6 

11J 
16,9 
20,8 
2,5 

10,0 
7,8 

28,7 
12,4 

Ağlı 

Kayseri 
Bünyan 
Develi 
İncesu 
Praarbıjp 
Sarız 
•Ürgüp 

Geliri 

lda 500 
44» 459 
48 9§0 

343 737 
113 889 
243 860 
48 997 
48 296 
46 500 

205 615 
487 814 
17 975 
49 985 

200 470 
58 950 
44 000 
91 319 
43 250 

117 863 
48 700 

10 938 793 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı % si 

323 640 
18 710 
49 888 
36 238 
47 033 
1Î5 İST 
36*625 
149 500 
96 400 
61 412 
125 950 
200 418 
25 100 

1 28i 101 

188 5% 
81 020 
180 000 
33 830 
36 900 
13 300 
48 382 

15 500 
35 665 
11 051 
22 500 
14 210 
28 615 
5 216 
7 405 
3 740 
19 505 
41 778 
2 900 
4 901 
24 900 
9 550 
4 490 
12 454 
5 835 
18 792 
4 887 

47 594 
325 

6 010 
645 

3 610 
1 617 
3 027 
13 708 
4 100 
1 629 
10 595 
14 256 

175 

135 920 
6 000 
12 328 
4 571 
3 829 
790 

8 424 

7,8 
8,0 

22,1 
6,5 

12,5 
11,8 
10,4 
15,3 
8,0 
9,5 
8,4 

16,1 
9,8 

12,4 
16,2 
1Q,2 
13,6 
13,5 
15,9 
10,0 

1 266 592 11,6 

14,7 

12,0 
1,8 
7,7 
1,4 
8,3 
9,2 
4,3 
2,7 
8,4 
W 
0J 

107 273 8,8 

İ M 
7,4 
6,6 

13,5 
10,4 
M 

17,4 
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Belediyesi 

Yeşilhisar 
Brkilet 
Hacılar 
Talaş 
Yahyalı 
Ortahisar 
Hisarcık 
Tomarsa 
Felahiye 

Kırklareli 
Babaseki 
Demirköy 
Lüleburgaz 
Vize 
Pmarhisar 
Üskûp 
Pehlivanlı 

Kırşehir 
Avanos 
Çiçekdağ 
Hacıbektaş 
Mucur 
Genezin 
Kaman 

Kocaeli 
Adapazarı 
Akyazı 
Gebze 
Geyve 
Gölcük 
Hendek 
Kars 
Ardahan 
Arapçay 
Çıldır ; 

G ö t e -'••• "• 

"' 

Geliri 

52 500 
58 800 
85 000 
49 959 
49 655 
21 730 
37 798 
47 830 
15 372 

2 001 172 

250 000 
199 918 
15 000 

226 945 
51 290 
63 385 
31 250 
38 886 

876 674 

175 271 
96 170 
41 833 
49 909 
84 659 
48 #85 
99 325 

595 552 

1 179 755 
820 052 

59 290 
62 393 
48 886 

115 579 
91 İÖÖ 

620 160' 
104 382 
14 000 
15 738 
44 :000 

Sağlılk işleri 
için konan öde

nek miktarı 

5 635 
5 721 
3 800 
8 700 
4 239 

10 175 
760 

3 279 
400 

205 571 

26 877 
17 625 

1 270 
27 775 
98 510 
7 730 
3 178 
2 474 

96 339 

18 308 
4 220 
1 300 
3 773 
7 660 
1 735 
5 280 

42 276 

86 145 
83 781 

8 538 
3 670 
6 693 
8 840 

18 595 
58 800 
18 894 

480 
310 

2 445 

% s i 

10,7 
9,7 
4,5 

17,4 
9,5 
5,4 
2,0 

6,9 
2,6 

10,3 

10,8 
8,8 
8,5 

12,2 
18,5 
12,2 
10,2 

6,4 

11,0 

10,4 
4,4 
3,1 
7,6 
9,0 
3,6 
5,3 

7,1 

7,5 
10,2 
14,4 
5,9 

13,6 
7,6 

20,4 
9,5 

18,1 
3,4 
2.0 
"),6 

Belediyesi 

İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Tuzluca 

Suadıye 
Tuzla 
Hereke 

K.onyb 
Akşehir 
Beyşehir 
Bozkır 
Cihan beyi i 
Çumra 
Ereğli 
Ermenak 
Hadım 
Ilgın 
Karaman 
Karapınar 
Kadı E han 
Seydişehir 
Akviran' 
Arp'ithanı 
Aşağıçığıl 

Doğanbey 
Doğanhisar 
Kulu 
Manastır 
Sarayonü 
Sille 
Kandıra 
Karamürsel 
Karasu 
D. Dere 
Darıca 
Pamukova 
Sapanca 
Manisa 
Akhisar 

Geliri 

140 100 
65 000 
18 141 

227 000 
22 000 

1 270 522 

21 400 
35 885 
63 000 

2 858 360 

1 585 280 
384 289 
95 960 
36 000 
56 442 

134 512 
437 500 
43 698 
25 960 
25 670 

288 000 
50 000 
86 540 
49 990 
26 120 
30 979 
31 264 
4 -t / \ Ait 
41 000 
58 000 
32 802 
29 780 
50 000 
30 000 
87 500 
78 500 
38 387 
49 797 
39 115 
29 640 
38 081 

707927 
383 752 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

10 640 
10 040 
1 050 

14 040 
970 

117 669 
• 

947 
3 934 

11 920 

275 246 

134 823 
79 115 

5 070 
4 520 
4 995 
3 850 

30 945 
6 100 
2 990 
6 077 

12 851 
4 990 
5 605 
4 300 
2 135 
1 075 

775 

7 380 
1 280 
3 269 
3 200 
6 440 

330 
11 138 
5 630 
4 000 
5 640 
6 827 
2 929 
6 026 

81 501 
48 054 

9&si 

7,6 
15,4 
5,8 
6,2 
4,4 

9,3 

4,4 
11,0 
18,9 

9,6 

8,5 
20,6 
5,3 

12,6 
8,8 
2,9 
7,1 

14,0 
11,5 
4,8 
4,4 

10,0 
6,5 
8,6 
9,2 
3 5 

24,8 

18,0 
2,2 

10,0 
107 
12,9 
11,0 
12,7 
7,2 

10,4 
11,3 
17,5 
9,9 

15,8 
11,5 
12,5 
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Belediyesi 

Sarıgöl 
Demirci 
Eşme 
Gördes 
Kırkağaç 
Kula 
Salihli 
Soma 
Turgutlu 
Gölmarmara 
Palamut 
Alaşehir 
Ahmetli 

-

Maraş 
Afşin 
Andirin 
Elbistan 
Göksün 
Pazarcık 

Mardin 
Cizre 
Derik 
Gercüş 
Mü 
Kızıltepe 
Mazıdağı 
Midyat 
Nusaybin 
Savur 

Taşkent 
Derbent 
Tuzlukçu 
Gaferiyat 

Geliri 

100 200 
120 765 
68 880 
57 000 

137 000 
112 829 
396 250 
174 815 
446.350 
45 617 
34 850 

217 810 
32 710 

3 036 755 

610 656 
33 510 
25 000 

106 432 
34 623 
28 650 

«38 871 

264 500 
138 404 
34 109 
20 120 
10 103 
50 000 
14 700 
49 997 
38 634 
45 350 

665 917 

49 999 
81 000 
44 415 
60 110 

8 915 320 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı' 

9 382 
11 615 
3 740 
3 770 

12 790 
14 302 
29 250 
12 640 
55 760 

5 356 
4 200 

19 353 
5 150 

318 863 

29 090 
1 750 
3 282 
6 866 
4 434 
5 151 

50 573 

23 375 
8 285 
3 881 
1 440 

180 
3 611 

370 
2 950 
1 210 
2 470 

47 772 

500 
1 280 
1 950 
1 350 

837 195 

%si 

9,4 

Belediyesi 

Kütahya 
9,6 i Altıntaş 
8,3 j Emet 
6,6! Gediz 
9,3 Simav 

12,7 | Tavşanlı 
7,4 i Uşak 
7,2 j Karahallı 

12,5 | Sivaslı 
11,7 i Şaphane 
12,1 Ulubey 
8 9 

15,7 

10,5 

4,8 
5,2 

13,1 
6,5 

.12,2 
18,0 

6,0 

8,8 
6,0 

11,4 
7,2 
1,8 
7,2 
2,5 
5,9 
3,1 
5,4 

7,2 

1,0 
4,1 
M 
2,2 

8,6 

Malatya 
Adıyaman 
Akçadağ 
Arapkir 
Besni 
Darende 
Doğanşehir 
Hekimhan 
Kâhta 
Pütürge 
Es. Malatya 
Ismetpaşa 
Keferdis 
Ordüzi 
Polat 
Gündüzbey 

Muğla 
Bodrum 
Datça 
Fethiye 
Köyceğiz 
Marmaris 
Yatağan 
Milas 
Ula 
Yerkesik 
Pisi 

Geliri 

463 977 
20 760 
46 711 

12^045 
98 200 

196 600 
385 000 
49 125 
34 520 
42 265 
43 710 

1 503 913 

867 160 
182 490 
48 735 
49 950 

106 000 
190 962 
141 000 
30 356 
27 355 
25 782 
34 899 
79 515 
20 965 
16 300 
26 800 
47 750 

1 896 019 

269 000 
63 234 
26 258 

122 862 
49 809 
52 151 
48 885 

178 870 
49 952 
30 000 
20 800 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

46 128 
2 102 
5 500 

12 150 
9 330 

17 920 
44 695 
7 711 
7 614 
1 970 
4 385 

179 505 

52 581 
12 820 
1 587 
6 275 
6 457 
5 530 

210 
2 065 
1 773 
2 310 
2 805 
2 600 
1 500 

763. 
688 
95a 

100 914 

26 355 
7 064 
3 115 

16 086 
7 450 
8 420 
3 706 

22 149 
5 337 
3 065 

448 

%si 

9ı9 
10,1 
11,3 

t/jfc 

9,5 
9,1 

11,6 
15,7 
22,1 
4,7 

10,0 

10,6 

6,1 
7,0 
3,3 

12,6 
6ü 
2,9 
0,1 
6,8 
6,5 
9,0 
8,0 
3,3 
7,2 
4,7 
2,6 
2,0 

5,3 

9,8 
11,2 
11,9 
13,1 
15,0 
16,1 
7,6 

12,4 
10,7 
10,2 
2,2 
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Belediyesi 

Leyne 

Maş 
Bulanık 
Malazgirt 
Varto 

Ni&de 
Aksaray 
Gülşehir 
Btfr 
Çömardı 
Nevşehir 
Ulukışla 
Derinktıyıı 
Gelveri 
Kemerhisar 
Otftaköy 
Adcılar 
Bgkil 
Koyunlu 
Nar 
Üçhisar 
Te^ilova 
Balcı 

Ordu 
Fatsa 
Gölköy 
Mesudiye 
Perşembe 
Ünye 

Rize 
Çayeli 
Güneyce 

Geliri 

26 WQ 

9& 421 

İ l â 4&2 
28 500 
14 364 
17 500 

179-816 

363 $22 
424 "509 

21 100 
14S IS® 
m 350 

226 400 
mim 
mim 
25 4)00 
48 000 
49 00© 
27 255 
41 204 
4§ 329 
28 059 
2# 930 
88T)$6 
İS 180 

1 594 961 

231 368 
136 760 
80 093 
29 767 
32 941 

153 000 

663 929 

3C© 000 
00 €00 
1 1 8 8 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

285 

103 420 

10 657 
1 190 
2 886 

640 

15 373 

35 738 
22 198 

3 320 
19 490 

3 800 
17 344 

8 700 
240 

2 500 
4 900 
2 985 
2 683 
3 262 

941) 
1 20S 

630 
4 220 

270 
»* 

134 005 

27 601 
9 900 
4 590 

800 
4 748 

20 364 

68 003 

25 720 
6 780 
1 140 

1 

% s i 

11$ 

w 
4*0 

20,1 
3 ^ 

8,5 

11,8 
5,2 

15,7 
15,0 
ÎÖ,7 
7,7 

tîfi 
0-5 

10,0 
9^ 
6,1 
9,8 
7,9 
2,2 
4,5 
2,1 

123 
1,8 

8,4 

11,9 
7,2 
5,7-
2,7 

14,4 
13,3; 

10,2 

8,6 
11,3 

6,8 

Belediyesi 

Pazar 

Samsun 
Alaçam 
Bafra 
Çarşamba 
Havza 
Kavak 
Lâdik 
Terme 
Vezirköprü 

Seyhan 
Bahçe 
Feke 
Kadirli 
Karaisalı 
Kozan 
Osmaniye 
Saimbeyli 

Siird 
Baykan 
Beşiri 
Eruh 
Kozluk 
Kurtalan 
Pervari 
Sason 
Şirnak 
Şirvan 

Koyulhisar 
Suşehri 
Şarkışla 
Yıldızeli 
Zara 

Geliri 

34 215 

411 008 

1 100 430 
67 635 

340 000 
139 705 
99 993 
29 795 
65 000 
49 600 
78 505 

1 970 663 

2 701 807 
13 434 
39 480 
60 000 
28 000 

124 320 
241 139 
16 270 

3 224 450 

368 094 
20 165 
13 482 
13 000 
19 930 
41 980 
12 062 
w m 
29 000 
7 572 

535 554 

M 5944 
4^320 
89 814 
4B<065 • 
68 326 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

4 740 

38 380 

186 613 
6 196 

30 690 
11 250 
11 770 
4 960 
6 215 . 
4 91t) 

14 820 

277 424 

213 390 
2 474 
4 390 
4 313 
2 580 

15 747 
21 103 

562 

264 559 

37 280 
1 260 

398 
930 
514 

3 650 
440 
215 

2 680 
369 

47 736 

1 1S5 
1 380 
2 265 
1 750 
2 383 

%si 

13,9 

9,3 

17,0 
9,2 
9,0 
8,1 

11,8 
16,15 
9,6 
9,9 

18,9 

14,1 

7,4 
18,1 
11.1 
7,3 
9,2 

12,7 
8,8 
3,8 

8,2 

10,1 
6,2 
3̂ 0 
7,2 
2,6 
8,7 
â,6 
2,1 
9,2 
4,9 

U$> 

•4{b" 

JÂ\W 

2,5 
3,8 
3,5 
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l3G4£tflQPMlî . 

ttomerdt 

Tekirdağ 
Çorlu 
Hayrabolu 
Malkara 
Saray 
Şarköy 
Çerkesköy 
Muratlı 
Mürefte 

Tokaû 
Artova 
Erbaa 
Niksar 
Reşadiye 

Taşova 
Turhal, 
Zile 

Trabzon 
Akçaabat 
Çaykara -
Maçka 
Of 
Sürmene 
Vakfıkebir 
Beşikdüzü 

Tunceli 
Çemişgezek 
Hozat 
Mazgirt 
Nazmiye 
Ovacık 
Pertek 

Geliri 

30 238 

1 821 655 

370 000 
3270D0 
49 21Ö 
98 560 
79 647 
37 119 
50 000 
67 000 

226 800 

1 295 336 

383 781 
13 587 

165 400 
91 850 
19 800 
28,555 

293 000 
359 692 

1 355 665 

768 812 
198 812 
12 600 
12 679 
57 345 
49 995 
36 515 
24 415 

1 161 173 

30 000 
20 300 
20 000 
15 960 
10 000 

6 763 
19 746 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

1 255 

113 139 

• 
31 050 
29 666 
9 435 
7 960 
5 370 
5 441 
6 159 

10 645 
5 048 

110 774 

32 342 
1 800 

17 329 
8 510 

150 
2 707 

44 520 
27 925 

135 283 

63 175 
22 510 

610 
3 418 
i 550 
4 300 
2 450 

400 

98 413 

2 853 
700 

1 000 
320 
425 
324 

3 338 

% s i 

4,2 

6,2 

8,4 
9,1 

19.2 
8,1 
6,7 

14,7 
12,3 
15,9-
2,3 

8,6 

8.4 
18,2 
10,5 
9,3 
0,8 
9,5 

15,2 
5,8 

10,0 

8.2 
11,3 
4.8 

27,0 
2,7 
8,6 
6,7 
1.6 

8,5 ı 

9.5 
3,4 

Belediyesi 

Pülümür 

Urla 
Birecik 
Bozova 
Atçakale 
Hilvan 
Siverek 
Sürüç 
Viranşehir 

Sinob 
Ayancık 
Boyabat 
Gerze 

Sivas 
Divriği 
Gürün 
Hafik 
İmranlı 
Kangal 
Yozgad 
Akdağmadeni 
Boğazlıyan 
Çayıralan 
Çökerek 
Sorgun 
Yerköy 
Çan,dır 
Fakıh 

5,0 Zonguldak 
2,0 ( Bartın 
4,3 . Çaycuma 
4,8, Devrek 

16,9 Ereğli 

Geliri 

20 644 

143 413 

630 878 
238 16*7 

23 '645* 
23 000 
13 660 

210 000 
62 029 

461 300 

1 247 679 

147,413 
7(2 470 

185 720 
67 045 

472 648 

1 300 000 
87 Î2H 
39 937 
30 000 
21 890 
36 000 

186 820 
29 449 
99 100 
45 500 
47 400 
49 950 
72 444 
60 000 
18 100 

608 763 

200 000 
353 574 

49 900 
63 610 

201 400 

Sağlık işleri 
için konan öde-
' nek miictarı 

9 

60 
18 

2 
1 

15 
7 
5 

746 

706 

560 
267 
050 
182 
100 
17fr 
620 
111 

110 066 

11 
8 

15 
5 

40 

89 
7 
2 
1 

21 
2 

956 
000 
065 
352 

373 

040 
722 
507 
930 

932 
840 
257 
770 

8 300 
3 
3 
2 
5 

570 
250 
400 
174 

10 000 

57 

99 
25 

3 
8 

500 

221 

226 
380 
5j80 
883 

18 427 

-%ai 

3.6 

6,8 

9,6 
7,7 
8,7 
5,1 
0,7 

,..T2 
12,3 
11.0 

8,8 

8,1 
'11,0* 

8,1 
8,0 

8,5 

6,8 
8,9 
6,3 
6,4 
4,3 
2,3 

11,4 
9,4 
8,4 
7,8 
6,9 
4,8 
7,1 

16,7 
2,8 

9,4 

8,3 
10,0 
7,4 

14,0 
9,1 
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Belediyesi 

Safranbolu 
Ulus 
Karabük 
Kozlu . _ 

Van 
Başkale 
Erciş .. 

• Geliri 

90 952 
43 685 

821 656 
344 000 

3 168 777 

228 000 
27 420 
48 920 

Sağlık "işleri 
için konan öde

nek miktarı 

15 179 
3 664 

115 100 
27 730 

317 268 

17 740 
1 660 
1 880 

% S K 

16,7 
8,4 

14,0 
8,1 

10,0 

7,8 
6,1 
3,8 

Belediyesi 

Gevaş 
Gürpınar 
Muradiye 
Özalp 
Şatal 

Toplam 

Geliri 

19 000 
7 024 

19 827 
21 593 
4 380 

371 234 

146 815339 

Sağlık işleri 
için konan öde

nek miktarı 

1 220 
175 

1 760 
650 
80 

25 165 

14 686 454 

%Hİ 

e;4 
2,5 
8,9 
3,0 
1,8 

6,8 

10,0 



Sağlık ve Sosyal Tardım Vekâleti — 344/3 — 
1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

u(.? ~ tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Birinci ktsım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 5 400 5 400 5 400 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 

îkinci kısım. - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 422 900 1 500 750 ' 1 500 750 
12 Vilâyetler memurları maaşı 22 776 800 26 207 750 26 261750 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 500 1 500 1 500 
22 Vilâyetler memurları acık 

maaşı * 30 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 24 231 200 27 740 000 27 794 000 

Ücretler 
İ l Merkez hizmetlileri ücreti 154 260 162 900 162 900 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 7 731 575 9 627 750 9 596 250 
13 Stajyer köv sağlık memurları 

ücreti " 627 480 469 350 469 350 

Fasıl yekûnu 8 513 315 10 260 000 10 228 500 

Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 129 700 147 600 147 600 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge -
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam-

f & ı © •• ^< -t 

D ' .,) V 

mı 47 000 40 000 40 000 



344/4 — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti 

F. M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları ço<mk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar-

' mı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları öSiim 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 028 

6 

152 

4 

23 
22 

1 283 

L60 

000 

200 

300 

500 
000 

160 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

1 215 000 

6 000 

175 000 

4 000 

24 000 
43 000 

1 507 000 

Lira 

1 215 000 

6 000 

175 000 

4 000 

24 000 
43 000 

1 507 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge 
reğince ödenecek para mükâ
fatı 4 500 4 500 4 500 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, *!*!*'*!*'* 
38 ve 39 ncu maddeleri gere- '" * 
ğince T. C. Emekli Sandığına 

210 
217 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Avdmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1 800 948 
2 100 

222 872 

36 187 795 

• - . . : : - , , . 

4 500 
500 

2 000 
10 000 
6 000 

20 000 

43 000 

2 087 000 
2 100 

296 500 

42 OM 700 

ı > •• * • ; • • • " • • » i -

•1 500 
2 000 
4 000 

10 000 
6 000 

20 000 

46 500 

2 087 000 
2 100 

296 500 

42 067 200 

1 * < • • : - •< 1 - , - ç 

4 500 
2 000 
4 000 

10 000 
6 000 

20 000 

46 500 



Skğhk v« S<*yal Yardı» Velcâirti _ 344/5 __ 
. 1952 1968 yılı için 

Y ı l ı . Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

P,n M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Vilâyetler büro masraf lan 
Kırtasiye 
Döşeme ' 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Faul yekûnu 

29 000 
10 000 
23 000 
16 000 

8 000 
50 000 

136 000 

29 000 
15 000 
30 000 
20 000 
16 000 
60 000 

170 000 

34 000 
15 000 
30 000 
20 000 
16 000 
60 000 

175 000 

303 Basılı kağıt ve defterler 30 000 30 000 30 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve tedgraf ücret

leri 60 000 60 000 60 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

306 

21 
22 

11 
12 

10 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

retleaei % 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yo] 
Geçiei görev yoll 

Fasıl yekûnu 

lluğu 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş geçici görev yolluğu 
Trahomla savaş 
yolluğu 

göğieı görev 

Zührevi hastalıklarla savaş ge
çici $0fr&$ yolluğu 
Sıtma ile savaş 
yolluğu 

geçici görev 

Vereatıle savaş geçiei görev yol
luğu 

160 000 
12 000 
14 000 

246 060 

1 
95 000 

95001 

10 000 

29a 500 
190 000 

300 00 

60 000 

60 000 

425 000 

40 000 

160 000 
17 000 
20 000 

257 000 

1 
95 000 

95 001 

10 000 

325 000 
3^000 

300 000 

60 000 

60 086 

500 060 

100 000 

160 000 
17 000 
20 000 

257 000 

1 
95 000 

95 001 

10 000 

325 000 
39 000 

300 000 

60 000 

60 000 

500 000 

100 000 



344/6 — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira 'Lira Lira 

27 Köy sağlık memurlariyle köy 
ebeleri geçici görev yolluğu 0 341 000 341 000 

30 Müfettişler yolluğu '.. 60 000 65 000 65 000 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 5 000 20 000 20 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 349 000 400 000 430 000 

Fasıl yekûnu 1 782 500 2 210 000 2 240 000 

4598 syılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Taşıt masrafları 
1.1 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları, onarına mas

rafları 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş taşıt masrafları 
43 Trahomla savaş taşıt masraf

ları 
44 Zührevi hastalıklarla savaş ta

şıt masrafları 
45 Sıtma ile savaş taşıt madsraf-

ları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 
47 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 

Yardım kurumları taşıt mas
rafları 

48 Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi taşıt masrafları 

1 500 
30 000 

31 500 

2 000 

2 000 

400 
400 

40 000 

12 000 

6 000 

295 000 
16 000 

131 000 

3 000 

1 500 
10 000 

41 500 

2 000 

2 000 

400 
400 

100 000 

50 000 

10 000 

300 000 
75 000 

180 000 

4 000 

1 500 
40 000 

41 500 

2 000 

2 000 

400 
400 

100 000 

50 000 

10 000 

300 000 
75 000 

180 000 

4 000 



Saflık ve Sosyal Yardım Vekaleti — 344/7 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Sağlık propagandası taşıt mas
rafları •, 0 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 507 800 726 800 726 800 

Üçüncü kısım yekûnu 2 881 801 3 586 801 3 621 801 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 4 000 5 000 5 000 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucuları hayvan yem beedeli 285 000 285 000 285 000 
Yüksek Sağlık Şûrası azaları 
huzur ücreti 
Sağlık müzeleri umumi masraf
ları 
Okullar» kurumlar umumi mas
rafları 
Sağlık memurları okulları 
Yatılı Ebe Yurdu 
Hıfzıssıhha Okulu 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş umumi masrafları 775 000 1 250 000 1 250 000 
Trahomla savaş umumi masraf 
lan 650 000 750 000 750 000 
Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 320 000 450 000 450 000 
Sıtma ile savaş umumi masraf
ları 2 883 329 5 600 000 5 600 000 
Verem savaşı umumi masraf 
lan 2 100 000 2 700 000 2 700 000 
Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 
Tardım kurumlan umumi mas- ; -^ - *̂ * - v ^M 
raflan * 
Devlet hastaneleri 18 106 381 22 790 000 22 790 000 

14 000 
26 000 

260 000 
59 250 
50 000 

369 250 

14 000 
15 000 

218 000 
67 000 
50 000 

335 000 

14 000 
15 000 

218 000 
67 000 
50 000 

335 000 



— 344/8 — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

F. M. Tahsisatın ııev'i 

20 Muayene ve tedavi evleri 
0 Verem dispanserleri 

40 Kuduz tedavi müesseseleri 
50 Sağlık merkezleri 
60 Doğum ve çocuk bakımevleri 
70 Beykoz Yüksek Tahsil Genç

liği Prevantoryumu 
80 Hükümet tabipleri için alına

cak tıp aletleri ve gereçleri 

1952 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

145 000 
150 000 
100 000 

i 212 560 
. 476 546 

119 898 

57 500 

1953 yılı için 
Hükümetçe Kornişonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

145 000 
0 

100 000 
2 669 000 
1 592 000 

294 000 

57 500 

145 000 
0 

100 000 
2 669 000 
1 649 000 

294 000 

57 500 

Pasıl yekûnu 22 367 885 27 647 500 27 704 500 

428 

429 

430 
431 

432 

433 

450 

451 

452 

Türkiye Cumhuriyeti Refik 
Saydam Merkez Hıfzıssıhha 
müessesesi umumi masrafları 700 000 800 000 850 000 
Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar 200 000 250 000 250 000 
Kan bankası umumi masrafları 100 000 100 000 100 000 
Sağlık memurlan ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 3 000 3 000 3 000 
1593 sayılı Kanun gereğince 
cok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 100 000 100 000 100 000 
Ana ve çocuk sağlığı merkezi 
umumi masrafları 0 75 000 75 000 
Üniversite ve yükselç okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 623 750 623 750 623 750 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masrafları 

Fasıl yekûnu 

30 000 
19 000 

49 000 

10 000 
39 000 

49 000 

10 000 
39 000 

49 000 

10 
20 

Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları 

? ' ? 

6 000 4 000 19 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti — 344/9 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle .ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları 14 700 14 700 14 700 

0 E C A (Marshall yardımı) tek-
nik yardımından faydalanıla
rak ecnebi . memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve mas
rafları 1 0 0 

Fasıl yekûnu 20 701 18 700 33 700 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 273 796 266 000 266 000 

20 Kongere ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
raf İarı 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 293 796 286 000 286 000 

0 

>457 

476 

501 

Millî Türk Tıp Eongeresi mas
rafları 
Milletlerarası 5 » nci tropikal 
hastalıklar ve sıtma kongresi 
masrafları 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kıstm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

10 000 

0 
0 

31 894 711 

17 000 

0 

50 000 
0 

41 406 950 

17 000 

0 

65 000 
111 000 

41 654 950 

17 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1948 - 1951 
20 1928 - 1947 

951 yılları borçları 
947 » » 

Fasıl yekûnu 

JBeşinci kasım yekûnu 

5 000 
600 

,5 600 

22:000 

5 000 
500 

&500 

22 500 

5 000 
500 

5 500 

22 500 



— 344/10 — Sağlık ve Sosyal Ya 

F. M. 

601 

0 

Tahsisatın nev'i 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masrafları 
3653 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince Yalova Kaplı
caları îşletme İdaresine yar
dım 

Altıncı kısım yekûnu 

rdım Vekâleti 
1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

15 000 

69 000 

84 000 

* 

1953 yıl: 
Hükümetçe 

istenen. 
Lira 

25 000 

0 

25 000 

ı içm 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

525 000 

0 

525 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 
ikinci kısım yekûnu 36 187 795 42 044 700 42 067 200 
Üçüncü kısım yekûnu 2 881 801 3 586 801 3 621 801 
Dördüncü kısım yekûnu 31894 711 41406 950 41654 950 
Beşinci kısım yekûnu 22 600 22 500 22 500 
Altıncı kısım yekûnu 84 000 25 000 525 000 

UMUMÎ YEKÛN 71 076 307 87 091 351 87 896 851 

Yattnmîar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı 300 000 400 000 400 000 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

761 Kızılay Hastanesi taksit bedeli 500 000 500 000 500 000 

Yatırımlar yekûnu 800 000 900 000 900 000 



Bağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti — 344/11 — 
1952 1953 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satın alınacak taşıtlar karşılığı 
(Maliye Bütçesine) 545 950 413 000 0 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı (Bayındırlık Bütçe
sine) 9 060 303 9 129 000 0 
5368 sayılı Verem Savaş Kanu
nu gereğince vücuda getirile
cek yapı ve tesis işleri her tür
lü giderleri (Bayındırlık Büt
çesine) 1 570 215 2 170 000 0 

Fasü yekûnu 10 630 518 11 299 000 0 

UMUMÎ YEKÛN 11 976 468 12 612 000 0 

« 

ı 





25 - Gümrük ve Tekel Vekâleti 



Rapor 
22 .1 . 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Gümrük Tekel Bakanlığının 1953 yılı Bütçesini tetkik ettik. 1953 yılı Bütçesi, Hükümet esbabı 
mucibesinde de arz ve izah olunduğu veçhil<e, 1952 yılı Büçesine nazaran 2 604 552 lira fazlasiyle 
21 905 166 liradır. 

Bu fazlalığın 1 292 191 lirası Bakanlığa ve 1 312 361 lirası da Gümrük Muhafaza Genel Ko
mutanlığına ait olduğu müşahede olunmuştur. 

Bu artışların bilhassa, yapı ve esaslı onarmalar, satınahnacak motorlu nakil vasıtalarının be
dellerinden ve keza son zamanlarda ithalât ve ihracatın artması neticesi evvelce (L) cetvelinde bulu
nan bir kısım kadroların fiilî kadrolara alınması zaruretinden neşet ettiği müşahede olunmuştur. 

Bütçe esbabı mucibesinde tebarüz ettirilmiş bulunan bu artışlar aynı zamanda muhtelif fasıl ve 
maddelerde görülen fazla ve eksik tahsislerin tefazülünün bir ifadesidir. 

Aşağıdaki tabloda 1953 Bütçesinde, 1952 Bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler toplu bir 
halde gösterilmiştir. 

1952 yılı Bütçesine nazaran 1953 yılı Bütçesindeki değişiklikler 

F. M. ödeneğin çeşidi Fazla Eksik 

201 

202 

203 

209 

212 
301 

302 

302 

11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
11 
12 

21 
31 
51 
61 
11 
12 
21 
31 
32 
51 
61 

Gümrük memur merkez aylığı 
» iller » 

Muhafaza merkez subay ve memur, erat aylığı 
» ill-er » » » » 

Gümrük merkez hizmetliler ücreti 
» iller » » 

Muhafaza merkez » » 
» iller » » 

Gümrük merkez geçici hizmetler 
Muhafaza » » 
Gümrük -emekli sandığına ödemeler 
Muhafaza » » » 
4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 
Gümrük döşemesi 

» demirbaşı 
» 'aydınlatması 
» ısıtması 
» iller kırtasiyesi 

Muhfaza » 
Gümrük iller döşemesi 

» iller demirbaşı 
Muhafaza » 
Gümrük iller aydınlatması 
İller ısıtması 

40 400 
277 200 

146 619 
2 400 

13 080 

41 920 
22 800 

5 620 
* 18 253 

9 947 

9 000 
3 000 

2 000 
3 000 

«* 
14 000 
2 000 
5 000 
3 000 

1 200 

4 140 

3 600 

1 000 
5 500 

1 000 



F. M. ödeneğin çeşidi 

303 

304 
305 
306 
307 

— 
13 

12 
71 

12 
22 
31 
32 
40 

368 11 

309 

405 

408 
409 

410 

411 
414 
418 
421 
422 
423 
451 

452 
476 

ı' 

12 
13 
14 
15 
21 
31 
32 
33 
34 
10 
20 

10 
20 
30 
10 
30 

12 

12 
21 
22 

11 
12 
13 
21 
22 
23 

5383 sayılı Kanun gereğince bedeli mukabilinde iş sahipl'drine 
satılacak basılı kâğıt masrafı 
Gümrük iller P. T. T. ücretleri 

» iller kira bedeli 
Giyecekler 
Muhafaza sürekli görev yolluğu 

» geçici görev yolluğu 
Gümrük müfettişleri yolluğu 
Muhafaza müfettişliği yolluğu 
Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş, memur 
yolluğu 
4598 ve 5501 sayılı kanunlar gereğince verilecek tedavi masrafı 

• ve yollukları 
Gümrük iller memurları için yollukları 
Muhafaza merkez memurları için yollukları 
Muhafaza iller memurları için yollukları 
Muhafaza merkez subay ve erler için yollukları 
Merkez taşıtları işletme gideri 
tiler taşıtları işletme gideri 
İller taşıtları işletme tamiri 
İller deniz ve kara muhafaza vasıtaları işletme ve )mva> 
İller vasıtaları tamir masrafı 
Hayvan satınalma ve tazminleri 
Atlı muhafaza memurları yem bedeli 
Gümrük tahsilat komisyonlarındaki belediye üyeleri huzur ücreti 
Tayınat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Askerî giyecekler 
Muytabiye 
Harfb vasıta ve teçhizatı 
Muhafaza taşıma giderleri 
Gümrük giderleri 
Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı 
İşçi sigortalarına ödenecek prim 
Para gönderme giderleri 
Muhafaza satınalma ve abone 
Gümrük başka her çeşit giderleri 
Muhafaza başka her çeşit giderleri 
Yabancı memleketlere gönderilecek yolluk ve giderleri (stajyer) 
Gümrük kursu yevmiyeleri 
Gümrük kursu öğrenci yolluğu 
'Gümrük genel giderleri (kurs) ••••••- fr^-»h 

Muhafaza kursu yevmiyeleri * ^"^ 
Muhafaza kursu yolluğu 
Muhafaza kursu genel giderleri İ ^ v ^ ^ * " 

— 
Fazla 

5 000 

10 300 
9*006 

19" 060 

34? — 
Btesik 

1 000 
2 000 
2 000 

17 006 

2 000 

1 000 
a ooo 
5 000 

200 
2 560 
1 200 

61 576 
14Ö 787 

8 000 

235 000 

55 000 
ııı m 2?100 
150 000 

1 360 
30 000 

80© 
5 000 
500 

12 000 
n m 900 

500 
15 930 
4 800 
1 000 

500 

1 000 

"" 2 856 
500 

38 000 

20 000 
26 700 

300 
< 



— 348 — 
F. M. ödeneğin çeşidi Fazla Eksik 

478 1950 Brüksel Güm. Tarife Nomanklatü rünün hazırlanmasında 
çalıştırılacak bilirkişi giderleri 23 000 

Yekun 1 631 818 113 296 

701 10 Gümrük yapı ve onarımı 
20 Muhafaza yapı ve onarımı 

751 10 Kimyahanelere satınalmacak ma'kina, alet ve saire 
20 Tartı aletleri 
30 Muhafaza deniz motörleri 
40 Motorsuz taşıt 

752 Satınalmacak kara ve deniz muhafaza taştıları 145 001 
3827 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar için Maliye Ve
kâleti Bütçesine 
înşaat için Bayındırlık Vekâleti Bütçesine 

5 000 
26 000 
2 000 
29 000 
145 000 

200 

223 300 
85 531 

Yekûn 2 862 849 258 297 

Yukardaki tablonun tetkiki, geçen seneki bütçeye nazaran mühim farkların daha ziyade perso
nel masrafları ile bilhassa bu seneki bütçede yer alan yatırımlara tahsis edilen geniş meblâğdır. 

Personelde görülen tezayüt, geçen yıllara nazaran kıyas kabul etmiyecek derecede artan itha
lât ve ihracat karşısında Gümrük muamelelerinin süratle intacı için, evvelce (L) cetvelinde bu
lunan bir kısım kadroların fiilî kadroya alınmış olmasından ileri gelmektedir ki, bunu tabiî ve za
ruri gördüğümüzü ilâve etmek isteriz. 

Hizmetler ve bütçe 

Yüksek malûmlarıdır ki, 2825 sayılı Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Teşkilât ve Vazifeleri Ka
nununun birinci maddesi mucibince mezkûr Vekâlet (İnhisarlar Umum Müdürlüğü ile Muhafaza 
Umum Komutanlığı vazife ve teşkilâtı bakımından hususi kanun ve nizamnamelerine tâbi olacağı) 
kaydını ihtiva'ettiğinden gördüğü hizmetleri başlıca üç katagoride toplamak mümkündür. 

1. İ n h i s a r i ş le r i . • • " * . - » • 

2. Gümrük işleri , , ' e 

3. Gümrük Muhafaza işleri . 

1. tnhisar işleri ? '• •: * < £ ' ! - ; ^ : ''"' î * î ' "'; ) *~ ı * •; • - ", * i ^ 

31 Mayıs 1910 tarihli 1660 sayılı Kanun mucibince İnhisar işleri mukaddema Maliye Vekâleti 
tarafından tedvir edilmekte iken bilâhara 29 . XI I 1931 tarihli ve 1909 sayılı Kanunla Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletine devredilmiş bulunmaktadır. 

Vekâlet, hususi kanun ve nizamnamelerine tâbi olacağı kaydiyle kendi murakabesine giren 
İnhisarlar Umuni Müdürlüğüne taaallûk eden işleri merkezde teşkil ettiği bürolar marifetiyle 
sevk ve idare yoluna girmiş ise de, Umum Müdürlük merkez ve vilâyetler teşkilâtiyle başlıca inhi
sar mevzuları üzerinde çalışan işletmeleri ile kanun ve nizamnamelerinin kendisine tevdi ettiği 
hizmetleri görmekte olduğuna göre bu zaviyeden Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine ancak ve mün
hasıran bir murakabe vazifesi terettüp etmektedir. 

1952 yılı Bütçe raporunda da haklı olarak tebarüz ettirildiği gibi Gümrük ve inhisarlar Vekâleti, 
inhisarlar mevzuunda son merci olan encümen işin politikaya taallûk eden safhasını el'inde tutmuş 
bunun haricinde pek az müessir olmuştur. Bu görüş vekâlet merkez teşkilâtı için de inhisarlar mey-
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zu ile ilgili büroların gittikçe daha lüzumsuz hale düşmüş olmaları ile de teeyyüt etmektedir. Nite
kim Vekâlet tetkik ve murakabe kurulunun kadrolarını her sene birer ikişer (L) cetveline almak 
suretiyle fiilî olarak mevcut vaziyeti yine İnhisarlar Umum Müdürlüğünün vazife ve salâhiyetleri 
içindeki çalışmalarını daha çok bu genel müdürlük mesuliyetine tevdi etmek yolunu kabul etmiş gö
rülmekle, kanaatimizce daha isabetli hareket etmiş bulunmaktadır. Gene bu kanaatin bir neticesi ola
rak hemen ilâve edelim ki inhisarlar Umum Müdürlüğünün bugünkü hali ile taşıdığı devri âtiye bir 
son vermek ve bir an evvel hiç değilse İktisadi Devlet Teşekkülü haline gelmesi yolundaki çalışmala
rı tasrih etmenin lüzum ve zaruretine inanmış bulunduğumuzu tebarüz ettirmek isteriz. 

2. Gümrüklerin idaresi : 
Gümrük Resimleri üzerinde bir tahakkuk ve tahsil müessesesi olan Gümrük İşleri Gümrük ve İn

hisarlar Vekâletine bağlı Gümrükler .Umum Müdürlüğü teşkilâtı tarafından tedvir olunmaktadır. 
Teşkilât Kanununa göre (6 ncı madde) Gümrükler Umum Müdürlüğü Gümrük Tarife Kanunlarının 
ve gümrüklerle alâkalı diğer kanun ve nizamname, muahede ve mukavelelerinin iyi tatbikini temin 
ve gümrüklerin bu yoldaki faaliyetlerini tanzim ve takip eder. Keza, Gümrük şube ve servislerinin 
verimli ve ileri çalışmalarına yarıyacak tedbirleri alır. Ve gümrük işlerine ve gelirlerine dokunan 
kanun projelerini tetkik ile görüşünü bildirir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 1953 Bütçesine inikas etmiş olan Gümrük teşkilâtı şöyle
dir : 

Merkez teşkilâtı : 
Gümrük Umum Müdürlüğü merkez teşkilâtı, Tarife Tetkik, Gümrük İşleri, Ekonomik işleri ol

mak üzere muhtelif bürolardan terekküp etmektedir. 

Gümrükler teftiş işleri. Vekâlete bağlı müfettişler tarafından tedvir edilmektedir. 

Vilâyetler teşkilâtı : 
Gümrük Umum Müdürlüğü vilâyetler teşkilâtı; 3 başmüdürlüîk, 25 müdürlük; 25 başmemurluk 

ve 78 idare memurluğundan mürekkeptir. 

Gümrük teşkilâtı masraflarının personel bakımından son 10 sene içinde ithalâtın düşmesiyle 
mütenasip olarak fiilî kadroların (L) cetveline alınması suretiyle birtakım tasarruflara teves
sül etmiş olduğu müşahede edilmiştir ki, bunu ancak tabiî karşıladığımızı tebarüz ettirmek isteriz. 

Harbin başladığı yıl olan 1939 senesinden 1953 yılma kadar muhtelif senelerde kadro durumu 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

kıllar 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948* 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

Kanuni kadro 

1786 
1786 
1786 
1786 
1786 
1778 
1778 
1778 
1778 
1778 
1777 
1777 
1777 
1777 
1777 

(L) Cetveli 

90 
152 
199 
230 
223 
221 
221 
221 
307 
309 
322 
322 
322 
322 
214 

Milî kadı 

1696 
1634 
1587 
1556 
1553 
1557 
1Ş57 
1557 
1471 
1469 
1455 
1955 
1455 
1455 
1563 
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Yukardaki toblonun tetkiki evvelce de arz ve izah ettiğimiz gibi fiilî, ithalâtın azalmasiyte 

mütenasip olan (L) cetveline alınmış bulunan kadrolara son yıllardaki ithalât genişlemesi neticesi 
yeniden artırılması lüzum ve zarureti ile karşılaşılmış ve bu yola gidilmiş bulunmaktadır. Ez
cümle aşağıda gösterilen ithalât ve ihracat tablosunun mukayesesi, bize bugünkü durumu yani it
halât ve ihracat artış nispeti daha vazıh olarak göstermektedir. Umumiyetle dış ticaretimizin 
istihsal ve ihtiyaçlarla muvazi olarak genişlemiş bulunması ve bu istidadın da bundfen sonra daha 
geniş adımlarla devam etmesi temayülü ve bunun müeyyit delillerin kuvvetli olması gümrük hiz
metlerinin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç hâsıl etmiş bulunmaktadır. 

1939 yılından bugüne kadar, ithalât ve ihracat miktarının geçirdiği seyir ile gümrüklerde 
muamele görmüş olan giriş beyannamelerinin ve girişe ait sair evrakın adedim ve gene bu yıl
larda gümrük kadrolarının, mukayeseyi kolaylaştırmış olmak, maksadiyle - durumunu gösteren 
tabloyu arzediyoruz. 

Son 15 yıla ait gümrüklerde iş hacmi 

Giriş be-
Memur yannamesi ve İthalât İhracat 

Bütçe 
yılı 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949(1) 
1950 
1951 
1952 
1953 

adedi fiilî 
kadro 

1.849 
1.696 
1.634 
1.587 
1.556 
1,563 
1.557 
1.557 
1.557 
1.471 
1.469 
1.455 
1.455 
1.455 
1.480 
1.563 

girişe ait sair 
evrak adedi 

40.567 
45.042 
33.972 
34.517 
30.895 
29.753 
26:300 . 
50.422 
97.485 

107.890 
127.392 
122.632 
187.387 
164.179(2) 

— 

miktar] 
Ton 

757.559 
605.556 
342.005 
310.076 
344.040 
386.838 
320.495 
324.511 
402,734 
621.822 
881.032 

1.395.806 
1.550.398 
1.652.065 
1,613.558(3) 

— 

miktarı 
Ton 

1.104.895 
927.696 
611.203 
400.718 
354.272 
333.385 
345.625 
309.338 
905.190 

1.173.039 
880.216 

1.142.560 • 
1.055.553 
1.665.521 
1.851.697(3) 

— 

İthalât kıymeti 
Lira 

149 836 689 
118 248 934 
68 922 708' 
74 815 069 

147 713 229 
203 046 227 
164 944 863 
126 166 357 
223 931 229 
685 003 317 
770 148 535 
910 397 695 
842 200 198 

1 198 062 969 
1 196 443 354(3) 

— 

İhracat kıymeti 
Lira 

144 946 511 
127 388 997 
111 446 486 
123 080 868 
165 034 422 
257 153 474 
232 530 350 
218 928 951 
432 094 468 
625 243 952 
551 038 451 
821 303 454 
822 143 677 
841 942 096 
722 964 914(3) 

— 
Bu toblonun tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile son 10 yıllık devre zarfında gümrüklerdeki iş 

hacmi 3 misline çıkmış bulunmakta ve ayni inkişaf seyrinin 1953 yılında da devam edebileceği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Bu duruma göre artan iş hacmim karşılamak üzere vekâletin (L) cetveline dâhil kadrolardan 
83 memurun fiilî kadroya alınmasının uygun olacağını münasip görmekte olduğumuzu arzederiz. 

Bu görüşümüz Yüksek Komisyonca da tasvip buyrulduğu takdirde vekâlletin 201 - 11 ve 12 nci 
maddelerindeki artışlardan (L) cetvelinden çıkarılan memur aylıklarına karşılık teşkil eden 11 
nci maddedeki (20 400) lira 12 nci maddedeki 160 200 liranın, 209 ncu faslın 11 ve 12 nci maddele
rindeki Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı «28 200» liralık artışın kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

(!) 14 aylıktır. 
(2) 10 aylıktır. 
(3) 9 aylıktır, 
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Yüksek Komisyonun lüzumsuz kadro tezyidine haklı olarak taraftar olmadığı malûmdur. Ger

çi gelir bütçesinin takriben üçte birini temin eden bir faaliyet sahasında çalışanların çok mahmul 
gflfundtikleri ve bu halin işlerinde daha iyi ve dikkatli bir şekilde tedvirinde bâzı kusurlar doğu
rabileceği g8z önünde tutulması lâzımgelen bir keyfiyettir. 

Şunu da hemen ilâve etmeden geçemiyeceğiz ki, bu iddiaların da ve bizim de müsamahakâr 
tavrımızın isabetli olup olmadığını gösterecek, mukayeseye salih bir cetvel maalesef yoktur. Bunun
la şunu arz ve izah etmek istiyoruz ki, her ne kadar son yıllarda ithalât artmış, binnetice tekem
mül ettirilen evrak da o nispette tezayüd etmiş ise de mümasil Avrupa devletlerinde aynı miktar 
iş hacmim kaç memurun ifa ettiğini, binaenaleyh Gümrük Teşkilâtımızın ne dereceye kadar rasyo
nel çalıştığımız isabetli bir tarzda teyit edebilmekten maalesef mahrum bulunmaktayız. 

Bu sebeple geleeek yıllarda mukayeseye zemin teşkil etmek üzere Avrupa ve Amerika devletle
rinin gümrük hareketlerini ve gümrüklerdeki fiilî kadrolar gösteren istatistiklerinde de Yüksek 
Komisyona leffen takdim edilmesini kabule şayan bir temenni olarak arz ve teklif ederiz. 

Gümrük ve Gümrük Muhafaza Teşkilâtının, bütçe ile yapılan tahsislerin de gümrüklerce tahsil 
olunan paralara nispetini gösteren bir tabloyu aşağıda arzediyoruz. 

Gümrük ve Tekel Vekâletinin 

(10) No. h cetvel 

11 yıllık gelir ve giderleri ve giderlerinin vekâletçe tahsil olunan 
gelirlere nispetleri 

Yılı 

1938 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
IS50 
19&1 
1952 
1953 

Gelir miktarı 
Iara 

75 959 952 
112 434 000 
68 930 000 
58 434 000 
92 091 000 
264 697 000 
262 580 000 
298 805 000 
279 834 000 
385 680 907 
444 180 000(1) 
555 140 000(1) 

Gümrük 
teşkilâtı 
gideri 
Lira 

2 573 328 
2 991 000 
3 634 000 
1 556 000 
4 143 000 
5 861 000 
5 886 000 
7 019 000 
5 758 000 
5 870 944 
5 726 950 
7 180 823 

Gelir 
nispeti 

% 

3,38 
2,7 
5,3 
2,7 
4,5 
2,2 
2,2 
2,3 
2 -
1,52 
1,29 
1,29 

Muhafaza 
Teşkilâtı 
gideri 
Lira 

3 284 633 
6 847 000 
8 685 000 
4 891 000 
9 677 000 
12 986 000 
13 982 000 
15 802 000 
13 810 000 
12 818 478 
13 361 982 
14 724 343 

Gelir 
nispeti 
% 

4,32 
6-
12,5 
8,3 
10,5 
4,9 
5,3 
5,3 
4,9 
3,32 
3,0 
2,65 

Gider • 
toplamı 
Lira 

5 857 961 
9 838 000 
12 319 000 
6 447 000 
13 820 000 
18 847 000 
19 868 000 
22 821 000 
19 568- 000 
18 689 422 
19 088 932 
21 905 166 

Gelir 
nispeti 
% 

7,71 
8,7 
17,8 
11,—(2; 
1 5 -
7,1 
7,5 
7,6 (3) 
6,9 
4,84 
4,29 
3,94 

Gider toplamında gelire nispetini gösteren yukardaki tablo teşkilâtın kısmen olsun rasyona-
lize edildiği kanaatini tesbit ediyorsa da, diğer devletlerde bu nispetin ne olduğunu, mukayeseye 
yarıyacak istatistik elimizde mevcut olmadığından, Garp dünyasına göre ne dereceye kadar mu
vaffak olduğumuzu bilememek durumundayız. Binaenaleyh bu husustaki istatistiklerin de Vekâ
letçe badema yüksek komisyona sunulmasını muvafık maslahat telâkkimizi takdirlerinize arzede-
riz. 

(1) Bütçe ttifotrtinine göredir. 
(2) Bütçe yedi aylıktır. 
(3) Bütçe on dört aylıktır. 
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3. Gümrük Muhafaza İşleri : 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı kara ve deniz teşkilleri olarak başlıca iki şubeye ayrılmıştır. Kâra 
teşkilâtı ise askerî ve sivil olmak üzere iki hüviyet taşımaktadır. Muhafaza teşkilâtının kara şu
besindeki askerî birlikler Edremit Körfezinden Antalya'ya ve Cenup Şarkî hudutlarımızda Su
riye ile Irak hudutlarında vazİfeleridirilmişlerd ir. Bunun haricindeki muhafaza hatları sivil teş
kilât tarafından kapatılmış bulunmaktadır. 

Deniz muhafazasına gelince, İstanbul ve İzmir Deniz Bölge komutanlıklarının emrindeki vası
talarla temin edilmektedir. 

Bu niçin böyle olmuştur? Niçin aynı zamanda sivil teşkilâtın yanında bazan emrinde, bazan fev-
kında ve bazan beraberinde olmak üzere vazife alan askerî birlikler tefrik edilmiştir. 

Bunun iki aslî sebepten ileri geldiği yapılan incelemelerden anlaşılmıştır. Bunlardan birisi 
Millî Müdafaa mülâhazasiyle diğeri ise bu hizmette çalıştırılan erin çalıştırılacak sivil memura nis
petle daha ucuza mal olduğu kanaatinden ileri gelmiştir. 

Millî Müdafaa mülâhazası leh veya aleyhinde bulunmayı zait telâkki ederiz. 

Ancak, askerî teşkilâtın daha ucuza mal olduğu kanaati üzerinde biraz olsun imali fikir etme
yi muvafık maslahat telâkki etmekteyiz. 

Filhakika, Gümrük teşkilâtında çalıştırılan bir er Hazineye senevi ,505 liraya mal olmasına mu
kabil aynı sivilin bu hizmeti 2314 liraya mal 3İaeağı berayi müdafaa serdedilmektedir. 

Istitraden şunu hemen ilâve edelim ki, hudutların ötesinde emtia fiyatlarındaki fark büyüdük
çe, karşılıkla gümrük kaçakçılığın tezeyüt edeceğini bedihî bir vakıa olarak kabul etmek lâzımdlr. 

İmdi, böyle gayrimeşru bir kârın muhafazasını ucuz hizmet gören ve hele esas vazifesi olmı-
yan fert veya gruplar verilmesinin bu işin ciddiyetle basanlmasiyle ne dereceye kadar kabili te
lif olabileceği cayi sualdir. 

Nitekim kolaylıkla kaçakçılık yapılabilen Cenup kara hudutlarımızdaki kaçakçılığın pek çok 
fazla oluşunun başlıca illetinin bu olduğu kanaatindeyiz. Burada asırbk tecrübelerin mahsulü 
bir hakikatin ifadesi olan iki darbımeseli hatırlatayım. 

Bal tutan parmak yalar. 

Ucuz etin yahnisi yavan olur. 

Cenup hudutlarmdaki kaçakçılığın kemiyet ve keyfiyet itibariyle büyük oluşunu, yukardaki 
iki darbımeselin ışığı altında tetkik edersek, realiteleri daha vazıh ve sarih olarak müşahede etmiş 
oluruz. 

Şimdiye kadar cereyan eden hâdiselerin ışığı altında ve soğukkallılıkla inceleme yaptığımızda 
mezkûr hudutlardaki karakollarca gayrimektup hususi tarifeler tatbiki suretiyle bu işin kolaylaş
tırıldığı esefle müşahede edilmiştir. 

Bu ve bunun gibi diğer sebeplerle, askere, ancak millî vazifenin tahmili ile şerefi askeriyenin 
kirli işlere vasıta edilmenin cihetinin göz önünde bulundurulması gayesiyle Gümrük Muhafaza teş
kilâtının tamamen sivilletşmesi lüzum ve fayda hususundaki kanaatimizi tebarüz ettirmek isteriz. 
Gümrük tarifelerinin tatbikmda siklet esasına dayanan bugünkü Gümrük Tarifesi Kanunu 1929 
tarihinde meriyete girmiş idi. Bugüne kadar birçok tâdillere uğramış olmasına rağmen dünyanın ge
çirdiği sınai ve iktisadi tekâmülün gerektirdiği tekâmüle cevap vermiyen mezkûr Gümrük Tarifesi 
Kanunu tanzim tarihindeki hami, malî karakterini artık muhafaza edemiyeeek bir duruma girmiş 
bulunmaktadır. 
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Bu hakikatler muvacehesinde Vekâletlerarası bir komisyonun 5 . III . 1952 tarihinden beri çalış

malara başladığını ve üyesi bulunduğumuz Avrupa Gümrük Birliği Etüd Grupu bütün) üye memleket
ler tarifelerinde bir tasnif birliği sağlamak maksadiyle 1950 Brüksel Nomanklâtürü ismini almış bu
lunan metnin esas tutularak gümrük tarifelerinde siklet esası yerine kıymet (Advalorem) esasına 
müstenit bir tarifenin hazırlanmakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Mezkûr tarifenin bir an evvel kanuniyet kesbetmesi hususundaki mesainin teşriini temenni ettiği
mizi tebarüz ettirmek isteriz. 

Gümrük İnhisarlar Vekâletinin 1953 Bütçesini bu mütalaa, teklif ve temennilerimizle Bütçe Ko- . 
misyonunun tasvibine arzederiz. 

Antalya Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Akif Sartöğlu M. Remzi Bucak 
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M. Tahsisatın nev'i 

1952 , 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Gümrük merkez memurları 
maaşı 

12 Gümrük vilâyetler memurları 
maaşı 

13 Muhafaza merkez subay, me
mur ve eratı maaşı 

14 Muhafaza vilâyetler subay, me
mur ve eratı maaşı 

21. Gümrük merkez memurları 
açık maaşı 

22 Gümrük vilâyetler memurları 
açık maaşı 

23 Muhafaza merkez memurları 
açık maaşı 

24 Muhafaza vilâyetler memurları 
açık maaşı 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

770 500 

3 488 350 

387 475 

5 755 550 

1 500 

4 700 

500 

2 000 

3 

5 

810 900 

765 550 

386 275 

902 169 

1 500 

4 700 

500 

2 000 

810 900 

3 765 550 

386 275 

5 902 169 

1 500 

4 700 

500 

2 000 

Fasıl yekûnu 10 410 575 10 873 594 10 873 594 

Ücretler 
11 Gümrük merkez hizmetlileri 

ücreti 
12 Gümrük vilâyetler hizmetlileri 

ücreti 
13 Muhafaza merkez hizmetlileri 

ücreti 

«6 300 

60 420 

21 060 

68 700 

73 500 

16 920 

68 700 

73 500 

16 920 
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M. 

14 

11 
12 

V- ** i ' 
V * 

Tahsisatın nev'i 

Muhafaza vilâyetler hizmetli
leri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 
** V *•• 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

385 080 

532 860 

10 000 
4 600 

14 600 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

427 000 

586 120 

32 800 
10 220 

43 020 

427 000 

586 120 

32 800 
10 220 

43 020 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ye yar
dımlar 

11 Gümrük merkez memurları ço
cuk zammı 

12 Gümrük vilâyetler memurları 
çocuk zammı 

13 Muhafaza merkez subay ve me
murları çocuk zammı 

14 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları çocuk zammı 

21 Gümrük merkez memurları do
ğum yardımı* 

22 Gümrük vilâyetler memurları 
doğum yardımı 

23 Muhafaza merkez subay ve me
murları doğum yardımı 

24 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları doğum yardımı 

31 Gümrük merkez memurları 
ölüm yardımı 

32 Gümrük vilâyetler memurları 
ölüm yardımı 

33 Muhafaza merkez subay ve me
murları ölüm yardlmı 

34 Muhafaza vilâyetler subay ve 
memurları ölüm yardımı 

41 Gümrük yakacak zammı 
42 Muhafaza yakacak zammı 

21 000 

215 760 

14 000 

500 000 

3 000 

14 400 

1 000 

60 000 

1 750 

8 250 

1 000 

5 330 
3 600 

16 400 

21 000 

215 760 

14 000 

500 000 

3 000 

14 400 

1 000 

60 000 

1 750 

8 250 

1 000 

5 330 
3 600 

16 400 

21 000 

215 760 

14 000 

500 000 

3 000 

14 400 

1 000 

60 000 

1 750 

8 250 

1 000 

5 330 
3 600 

16 400 

Fasıl yekûnu 865 490 865 490 865 490 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsLsatr 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaıbul edilen 
Lira Lira 

207 

209 

210 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

1 500 1 500 1 500 

11 
12 

11 
12 

Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

241 547 
368 053 

609 600 

2 100 
1 500 

3 600 

259 800 
378 000 

637 800 

2 100 
1 500 

3 600 

259 800 
378 000 

637 800 

2 100 
1 500 

3 600 

212 4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 

220 1615 sayılı Kanun gereğince 
verilecek yemeklik bedeli 

531 000 

22 000 

İkinci kısım vekûnu 12 991 225 

527 400 527 400 

' 22 000 22 000 

13 560 524 13 560 524 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

11 Gümrük kırtasiyesi 
12 Muhafaza kırtasiyesi 
21 Gümrük döşemesi 
22 Muhafaza döşemesi 
31 Gümrük demirbaşı 
32 Muhafaza demirbaşı 
41 Gümrük öteberi masrafları 
42 Muhafaza öteberi masrafları 

2 200 
1 500 
1 000 

500 
2 500 

500 
9 500 
2 500 

2 200 
1 500 

10 000 
500 

5 500 
500 

9 500 
2 500 

2 200 
1 500 

10 000 
500 

5 500 
500 

9 500 
2 500 
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304 

13 5383 sayılı Kanunun 153 ncü 
maddesine göre bedeli mukabi
linde iş sahiplerine satılacak 
basılı kâğıtlar masrafları 30 000 35 000 

F. M. 

51 
61 

302 
11 
12 
21 
22 
31 
32 
41 
42 
51 
61 

303 
11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Gümrük aydınlatması 
Gümrük ısıtması 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Gümrük kırtasiyesi 
Muhafaza kırtasiyesi 
Gümrük döşemesi 
Muhafaza döşemesi 
Gümrük demirbaşı 
Muhafaza demirbaşı 
Gümrük öteberi masrafları 
Muhafaza öteberi masrafları 
Gümrük avdınlatması 
Gümrük ısıtması 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Gümrük 
Muhafaza 

1952 
Y ı l ı 

taihsisatr 
Lira 

7 000 
14 500 

41 700 

19 000 
7 000 

10 000 
3 000 
8 000 
4 000 

27 000 
19 600 
14 000 
35 000 

146 600 

24 000 • 
17 000 

1953 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
9 000 

47 200 

21 000 
• 10 000 

9 000 
3 000 

22 000 
6 000 

27 000 
19 600 
19 000 
38 000 

174 600 

24 000 
17 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
9 000 

47 200 

21 000 
10 000 
9 000 
3 000 

22 000 
6 000 

27 000 
19 600 
19 000 
38 000 

174 600 

24 000 
17 000 

35 000 

11 

12 

21 

22 

23 

24 

Fasıl yekûnu 

Post, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Gümrük merkez posta ve tel
graf ücretleri 
Gümrük vilâyetler posta ve tel
graf ücretleri 
Gümrük merkez telefon mas
rafları 
Gümrük vilâyetler telefon 
masrafları 
Muhafaza merkez telefon mas
rafları 
Muhafaza vilâyetler telefon 
masrafları 

71 000 

14 000 

55 000 

10 000 

15 000 

1 500 

5 000 

76 000 

14 000 

54 000 

10 000 

15 000 

1 500 

5 000 

76 000 

% 
14 000 

54 000 

10 000 

15 000 

1 500 

5 000 

Fasıl yekûnu 100 500 99 500 99 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler kira bedeli 
11 Gümrük 
12 Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Yolluklar 

11 G-ümrük sürekli görev yolluğu 
12 Muhafaza sürekli görev yollu

ğu 
21 Gümrük geçici görev yolluğu 
22 Muhafaza geçici görev yolluğu 
31 Gümrük müfettişler yolluğu 
32 Muhafaza müfettişler yolluğu 
40 Tetkik için ecnebi memleket

lere gönderilecek müfettiş ve 
memrular yolluğu 

Fasıl yekûnu 

' 4598 ve 5501 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek tedavi mas
rafları ve yollukları 

11 Gümrük merkez memurları 
12 Gümrük vilâyetler memurları 
13 Muhafaza merkez memurları 
14 Muhafaza vilâyetler memurları 
15 Muhafaza merkez subay, astsu 

bay ve erleri 
16 Muhafaza vilâyetler subay, 

astsubay ve erleri 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme mas

rafları 
12 Vekâlet otomobili onarma mas

rafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

27 000 25 000 25 000 
55 000 55 000 55 000 

82 000 80 000 80 000 

55 000 53 000 53 000 

38 000 

69 700 
25 000 
27 000 
115 000 
10 000 

18 000 

38 000 

80 000 
25 000 
32 000 
130 000 
8 000 

35 000 

38 000 

80 000 
25 000 
32 000 
130 000 
8 000 

35 000 

302 700 348 000 348 000 

5 000 
22 000 
1 000 
10 000 

1 500 

3 500 

43 000 

6 000 
25 000 

500 
15 000 

500 
3 500 

50 500 

6 000 
25 000 

500 
15 000 

500 
3 500 

50 500 

2 000 2 000 2 000 

2 000 2 000 2 000 

300 500 500 

200 200 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y U ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

3 000 

3 500 

800 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

3 000 

6 000 

2 000 

5 000 

3 000 

6 000 

2 000 

23 Merkez muhafaza taşıtları iş
letme ve kira bedeli 

24 Merkez muhafaza taşıtları 
onarma masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

33 Vilâyetler kara taşıtları w. de
niz muhafaza vasıtaları islet
me ve kira bedeli ' 588 424 650 000 650 000 

34 Vilâyetler kara taşıtları ve de
niz muhafaza vasıtaları onar
ma masrafları 379 213 520 000 520 000 

Fasıl yekûnu 984 437 1 190 700 1 190 700 

Üçüncü kısım yekûnu 1 826 937 2 119 500* 2 119 500 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 2 000 2 000 2 000 
405 Hayvan satmalma, tazmin ve 

yem bedeli 
10 Satmalma ve tazminler 2 000 10 000 1.0 000 
20 3944 sayılı Kanun gereğince 

muhafaza teşkilâtı atlı memur
larına verilecek hayvan vem 
bedeli " 17 472 14 616 14 616 

Fasıl yekûnu 19 472 24 616 24 616 

406 Haber alma masrafları 50 000 50 000 50 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 2 800 2 800 2 800 

30 Geri verilecek paralar 98 500 98 500 98 500 

Fasıl yekûnu 101 300 101 300 101 300 
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¥. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Yıl ı 
tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen keJbul edilen 
Lira Lira 

0 Gümrük tahsilat komisyonla
rında bulunacak belediye üye
lerinin huzur ücreti 500 0 0 

410 

411 
412 
413 
414 

10 
20 
30 

10 
20 
30 

11 
12 

Tavinat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Fasıl yekûnu 

Askerî gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 
Muytabiye 

* 
Fasıl yekûnu 

Harb gereçleri ve teçhizat 
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
Veteriner ecza ve gereçleri 
Taşıma masrafları 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

1 815 000 
225 000 
345 000 

2 385 000 

883 304 
94 000 

0 

977 304 

150 000 
40 000 
3 000 

7 500 
140 000 

147 500 

2 100 000 
187 000 
400 000 

2 687 000 

995 000 
94 000 
27 500 

1 116 500 

300 000 
40 000 
3 000 

7 500 
120 000 

127 500 

2 100 000 
187 000 
400 000 

2 687 000 

995 000 
94 000 
27 500 

1 116 500 

300 000 
40 000 

3 000 

7 500 
120 000 

127 500 

417 Ölen erlerin cenaze masrafla-
riyle Kaçakçılarla çarpışma 
neticesinde ölen subay, astsu
bay, er ve muhafaza memur
larının ve deniz müstahdemle
rinin teçhiz, tekfin ve kabir 
yapma masrafları 1 500 1 500 1 500 

418 Gümrük idareleri masrafları 0 12 300 12 300 
0 Kimy ananeler masrafları ve 

dısarda yaptırılacak tahlil üc
retleri 3 500 0 0 

0 Satmalmacak örnekler 500 0 0 
0 Kaçak eşya ve hayvanların ta

şıma, yiyecek bakım ve koru
ma masrafları 4 500 0 0 
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F. 

419 
420 

M. 

0 
0 

• 

Tahsisatın nev'i 

Kaçak eşya satış masrafları 
Para gönderme masrafları 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masraf lan 
2550 sayılı Kanun gereğince 
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara verilecek tazmi
nat 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

500 
30 000 

39 000 

7 000 

300 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

0 
0 

12 300 

7 000 

V 

300 

kabul edilen' 
Lira 

0 
0 

0 

7 000 

300 

422 

423 
451 

452 

453 

476 

11 
12 
21 

29 

nat 
Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 
İşçi Sigortalan Kurumuna öde
necek prim 
Para gönderme masraf lan 
Yayın masrafları 
Gümrük satmalma ve abone 
Muhafaza satınalma ve abone 
Gümrük başka her çeşit mas
raftan 
Muhafaza başka her çeşit mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

300 

300 

*11 200 
0 

2 500 
0 

10 400 

0 

12 900 

300 

0 

12 560 
30 000 

2 500 
500 

15 400 

500 

18 900 

300 

0 

12 560 
30 000 

2 500 
500 

15 400 

500 

18 900 

11 

12 
13 

21 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin yolluk ve masrafları 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
yolluk ve masrafları 
Kurs masrafları 
Gümrük kursu öğrenci yevmi
yeleri 
Gümrük kursu öğrenci yolluğu 
Güûnfûk kursu umtrmi masraf
ları 
Muhafaza kursu öğrenci yev
miyeleri 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

12 000 

18 546 
3 000 

1 500 

13 770 

30 870 
3 900 

2 000 

29 700 

30 870 
3 900 

2 000 

29 700 
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Tahsisatın nev'i 

Muhafaza kursu öğrenci yollu
ğu 
Muhafaza kursu umumi mas
raftan 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 800 

900 

42 510 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

9 600 

1 900 

77 970 

9 600 

1 900 

77 970 

1950 Brüksel Gümrük Tari 
fe Nomanklatör'nün hazır
lanmasında hariçten bilirkişi 
sıfatiyle çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretlerle tabı ve tek
sir masrafları 0 23 000 23 000 

Dördüncü kısım yekûnu 4 002 786 4 659 446 4 659 446 

Beşinci kısım - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1948 - 1951 yılları borçları 
1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

20 000 20 000 20 000 

20 000 
1 050 

21 050 
===== 
41 050 

20 000 
1 050 

21 050 
_— — — = 

41 050 

20 000 
1 050 

21 050 
: : — - - • - - . 

41 050 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

5 400 
12 991 225 
1 826 Ö37 
4 002 786 

41 050 

5 400 
13 560 524 
2 119 500 
4 659 446 

41 050 

5 400 
13 560 524 
2 119 500 
4 659 446 

41 050 

UMUMÎ YEKÛN 18 867 398 20 385 920 20 385 920 
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F. M. 

701 
10 
20 

711 

10 

20 

, 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

T - Onarmalar 
Yapı onarımı 
Gümrük 
Muhafaza 

Fasıl yekûnu 

Makina alet ve gereçler onarı
mı 
Kimyahaneler makina, alet ve 
gereçlerinin onarımı 
Tartı aletlerinin onarımı 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

25 000 
100 000 

125 000 

1 500 
2 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

* " i " i ' i : * 

30 000 
125 000 

155 000 

1 500 
2 000 

Lira 

! 

30 000 
125 000 

155 000 

1 500 
2 000 

Fasıl yekûnu 3 500 3 500 3 500 

TT - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
gereçler 

10 Kimyahaneler 
20 Tartı aletleri 
30 Muhafaza deniz motörleri ma

kineleri 
40 Motorsuz taşıtlar 

3 500 
0 

0 
0 

5 500 
25 000 

145 000 
200 

5 500 
25 000 

145 000 
200 

Fasıl yekûnu 

Satmalmacak kara taşıtları ve 
deniz muhafaza vasıtaları 
3827 sayılı Kanuna göre alına
cak taşıtlar 

Yekûn 

înşaat için Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesine 

3 500 

145 001 

0 

277 001 

156 215 

175 700 

0 

223 300 

334 200 

961 746 

175 700 

0 

0 

0 

0 

Yatırımlar yekûnu 433 216 1 519 246 334 200 





26 - Tarım Vekâleti 



Rapor 

1.1. 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Tarım Vekâletinin 1053 yılı Bütçe tasarısı incelendi. Umumi mütalâa ve dilekleri bu raporun 
sonunda kaydeylemek üzere giderlere ait bölümlerin tahlili aşağıda arz edilmiştir. 

Tarım Vekâletinin 1953 Bütçesi; (A/ l ) işaretli cetveli yekûnu (45 312 260) ve (A/2) işaretli 
cetveli yekûnu (22 936 767) lira olmak üzere toplamı olan (68 249 027) lira ile taşıtlar için 
(372 750) ve inşaat için (1 249 223) liranın ilâvesiyle ceman yekûn (69 871 000) liradan ibaret 
bulunmaktadır. Bundan maada Bayındırlık bütçesinde Tarım Vekâleti hesabına senei âtiyeye 
sâri taahhüdat karşılığı olarak görülen daha (1 236 575) liranın ilâvesi halinde Tarım Vekâleti 
için 1953 Bütçesine (71 107 575) lira konmuş bulunuyor. Bu miktarların aşağıdaki cetvele göre 
tetkikmda : 

1953 1952 Fazlası Eksiği 

A / l 
A/2 

Yekûn 

Taşıtlar için 
İnşaat, için 
Ormana verilen 

(îmumi yekûn 

Görülmektedir ki, 1953 yılı A/ l , A >2 cetvelleri yekûnu 1952 yılından 8 730 306 lira bir fazla
lıkla teklif edilmiş bulunmaktadır. 

1953 yılı için teklif olunan tahsisatla birlikte Bayındırlık bütçesinde Tarım Vekâletinin inşa
attan mütevellit senei âtiyeye sâri taahhüdat karşılığı olarak görülen 1 236 575 liranın da ilâvesi 
halinde 1953 yılı için ayrılan 71 107 575 liralık Tarım Vekâleti tahsisatı, Devletin umumi mas
raf Bütçesinin yekûnuna nazaran % 3/4 nü teşkil etmekte ve 1952 yılı tahsisatına nazaran da 
9 966 881 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Yukarıki cetvel incelendikte A l , A 2 işaretlicetvelleri itibariyle 1953 yılı tahsisatı 1952 yı
lından 11 474 366 lira ve taşıtlar tahsisatı da 94 995 lira ki. ceman 11 569 361 lira bir fazlalık 
ve inşaat tahsisatı 1952 den 2 139 055 lira bir noksanlık arzetmektedir. 

Cetvelde 1952 yılında Orman İdaresine verilmiş gösterilen 700 000 lira yalnız o sene ayrılmış 
bir tahsisat olup 1953 yılında bittabi kaldırılmış bulunmaktadır. 

Bölümlerin tahliline gelince : 

201 -11 — Merkez memurları aylığı: Teknik teşkilât yirmi vilâyete teşmil edilmiş ve yeni mües
seseler kurulmuş olması Teftiş Heyeti hizmetlerini artıracağından Teftiş Heyeti için (L) cetvelin
den iki müfettiş yardımcısı kadrosu fiiliye alınmıştır. Bunun portesi 7 200 lira tutmaktadır. 1953 
yılında üst derece farkı eksilişi 36 036 lira ve maddi hata olarak geçen sene fazla konan 10 500 

45 312 260 
22 936 767 

68 249 027 
372 750 

1 249 223 

69 871 000 

40 021 843 
16 752 818 

56 774 661 
277 755 

3 388 278 
700 000 

61 140 694 

5 290 417 
6 183 949 

11 474 366 
94 995 

özel fon 

11 569 361 

2 139 055 
700 000 

2 839 055 
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liranın tutarı bulunan 36 536 liranın tenzilinden ve yeni ilâvelerin mahsubundan sonra bu madde
de de 39 336 lira bir eksiliş mevcut bulunmaktadır. 

201 - 12 — İller memurları aylığı: 193 teknik memur (L) den fiiliye alınmış olup tutarı 496 800 
liradır. Geçen sene kadroya alınan 1500 stajyerin maaşları tutarı 3 660 300 lira, üst derece maaş 
farkı 300 lira ki, ceman 4 157 400 liraya baliğ bulunmaktadır ki, bu miktarın geçen sene maaşın
dan fazla olması icabeder. Fakat stajyerler için 1952 yılı Bütçesinde zaten 2 835 900 lira mevcut 
bulunduğundan bunun tenzili halinde fazlalık (1 321 500) lira olarak görülür. Bu suretle sene-* 
lerden beri sürüp gelen stajyerler tamamen kadroya alınmışlardır. 

202 Ücretler : 

11 — Merkez hizmetliler ücreti : Merkezde sulama işlerinde çalıştırılmakta olan elemanla
rın kadroları bundan böyle daimî mahiyette görüldüğünden (E) cetvelinden çıkarılarak (D) 
cetveline nakledilmiş bulunan altı adedinin yıllık kadro tutarı (32 400) lira ve veteriner kadrosuna 
iki fennî tesisatçı ilâvesinden tahassûl eden 15 000 lira fazlalık ile bu sene Maliyece yapılan inti
bak dolayısiyle hâsıl olan 5 600 lira fark ki, ceman 53 000 lira bir artış bulunmaktadır. 

Merkezdeki motosikletin hurda hale gelerek Mal'iye'ye devredilmesi ve motosikletçi kadrosunun 
kaldırılmasından 1800 ve 1740 lira tutarlı bir daktilo kadrosunun kaldırılmasından ve yine geçen 
sene bir maddi hata farkından 500 lira ki ceman 4 040 lira düşülerek bu madde 48 960 lira bir 
fazlalıkla tesbit olunmuştur. 

202 - 12 — Gerekçedeki izahat veçhile bu madde; (290) aded hizmetli kadrosu ilâvesiyle tu
tarı olan 550 400 ve bâzı zaruri ücret zamlarmdan 55 200 ve intibak neticesi 255 500 ki ceman 
861 100 lira bir fazlalık göstermektedir. Bundan; (13 940) lira intibak sebebiyle eksilen kadrolar 
ve ücret tutarları ve yine (68 460) lira intibak dolayısiyle Veteriner hizmetlilerinden düşülen 
(75) kadronun tutarı ki ceman 82 400 lira tenzil olunduğunda madde, 778 700 lira bir fazlalık 
arzetmektedir. 

Ancak yapılan tetkikte bu 202-12 nci maddenin gerekçesinde daimî mahiyeti haiz olan ve tu
tarı (160 500) lira bulunan ceman (30) aded sulama işleri kadrosu bir zühul eseri olarak (D) 
cetveline konmamış bulunduğundan müfredatı ve tutarı aşağıda 1 No. lı cetvelde kaydolunan kad
roların (D) cetveline ilâvesiyle bu cetvele yanlışlıkla ithal edildiği anlaşılan ve müfredatı 2 No. lı 
cetvelde gösterilen ve tutarları aynı miktar olan ceman (85) kadronun tenzili lâzımgelmektedir. 

Cetvel 1. — Sulama işleri kadroları : 

Unvanı 

Teknisiyen 
Desinatör 
Makinist 
Usta 
Usta 

Cetvel 2. — 
Unvanı 

Makinist 
Usta 

Aded Ücret Tutarı 

10 625 75 000 
5 475 28 000 
5 300 18 000 
5 400 24 000 
5 250 15 000 

30 160 500 

Aded Ücret Tutarı 

25 175 52 500 
60 150 108 000 

-85 160 500 
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203 — Gemici hizmetliler ücreti : 

203 - 11 — Göz ve kulakla eğitim için bu sene 4 taşıt vasıtasına dört şoför kadrosu alınacak
tır. Bununla b«ral?er bu maddeden, muhteviyatı (32 400) lira tutan kadrolarda daimî manşeti 
haiz olduklarından (D) cetveline naklediİöiektecfir. 

Bu suretle 
, 55 200 iMaddenin 1952 yılı tahsisatı 

32 400 (D) ye naklolunan kadrolar muhteviyatı olup tenzilinde 

22 800 lira bakiye kalmaktadır. Dört taşıt için alınan dört şoför kadrosuıflın yiiüftttu 9 600 
lira ettiğinden ilâvesi halinde 1953 Bütçesinde bu madde tahsisatı 22 800 + 9 6 0 0 = 34 400 
lira etmesi lazımgelirken maddeye 28 200 lira konmuştur. 

203 - 12 — Bu tertipte, 177 000 lira tutarlı 30 kadro daimî mâhiyeti haiz olduğundan (©) cet
veline nakledilmiş ve 13 200 lira tutarlı M? helikopter işçMnift kadrosu iptal edildiğinden ce
man 190 200 liranın tenzili ile madde tahsisatı tesbit olunmuştur. 

204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üeretlerd: 

Bu bölümde geçen sene mevcut bulunan (784 000) liranın (495 000) lirası Amerikalı mütehas
sısların tahsisatı olup Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtının yardım tahsisatıdır. Ve (307) nci bölüm
deki nıuhdes maddeye . nakledilmek üzere tenzil edilmiştir. Bunun indirilmesinden sonra bakiye 
289 000 lira kalır ki 1952 yılının kadro karşılığı olup bundan da 157 000 lira tasarruf edilerek 
bu bölüme 132 000 lira konmuştur. 

206 — Bu bölümün tahsisatında kadrolar artmış olmasına rağmen bdr fazlalık görülmüyor, 
halbuki bu sene ve 1952 de (L) cetvelinden kadro alınmış ve bu yıl tahsisatının kâfi gelmemesi 
hasebiyle münakale de teklif edilmiş bulunmasından bu fasıl yekûnunun 729 500 liraya iblâğiyle 
12 nci maddeye (50 000), 22 nci maddeye (25 000) ve 40 ncı maddeye de (10 000) liranın ilâ
vesi icabeyliyeeektir. 

301 — Merkez daireleri büro giderleri : 

Bu bölümün 30, 40 ve 50 nei maddelerine topyekûn 3 300 lira zam yapılması, ormanla müşte
reken oturdukları binada elektrik masrafını müştereken vermekte olmalarından ve bu binanın 
vekâlet kısmına daha birkaç odacım alınmış bulunmasından ileri geldiği ifade olunmuştur. 

302 — İller büro giderleri : 

Bu bölümde döşemeden maada diğer maddelere yapılan zamların yekûnu (75 000) liradır. 
Bu da teşkilâtın gerekçedeki izahat veçhile genişlemesinden ileri gitmektedir. 

303 — Basılı kâğıt ve defterler : 

Aynı sebeple bu bölüme âk zam yapılmıştır. * ' i 

304 — Posta, telgraf ve telefon giderleri : 

Bu bölümde yalnız 22 nci filer telefon giderlerine 5 000 lira zam yapılmıştır. Ve diğerleri 
1952 tahsisatının aynı olarak bırakılmıştır. Halbuki 1952 tahsisatı zaten kâfi gelmediği için 11 
ve 12 nci maddelere münakale teklif edilmiştir. Teşkilâtın geftisİiyeceığine göre bu miktarın kâfi 
gelmiyeceği ve zam yapılma** lâzımg«ieeeği kanaati hâsıl olmâfetadtr. 

305 — Kira bedeli : 

Bu bölümün 12 nci maddesine (80 000) lira zam konulması (RJT formülünün değiştirilmesi 
hasebiyle bu seneye kadar masraf tertiplerinden etlenmekte olan bir kısım kira bedellerinin ba
dema masraf tertiplerinden ödenmesine imkân kalmamasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
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307 —Yolluklar : 

Bu bölümde yalnız 10, 20, 30, 40 ve 67 nei maddeler bırakılarak diğer maddeler yine bu bölüm
de muhdes madde halinde toplu olarak konulmuştur. Bu toplamanın, idarenin daha elâstiki bir 
şekilde yürütülmesi idarede, Maliyede ve Divanı Muhasebatta her hangi bir karışıklığa meydan 
kalmaması ve işlerin kolaylaştırılması ve süratleştirilmesi maksadına matuf bulunduğu alınan 
izahatla anlaşılmış ve yerinde olduğu görülmüştür. 

Muhdes : Bu bölümde Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünün muhtelif daireleri için 1952 Bütçe
sine mevzu tahsisat yekûnu (1 097 000) lira iken 1953 yılı için 110 000 lira zammı ile ve birinci 
muhdes madde olarak (1 207 000) lira Veteriner Umum Müdürlüğü tahsisatı 1952 yılında 531 000 
lira iken 219 00Ö fazlasiyle ve ikinci muhdes madde olarak 750 000 lira ve neşriyatın 10 000 lira 
olan tahsisatı aynen ve üçüncü muhdes olarak konulmuştur. Ziraatin 110 000 lira farkının 
100 000 lirası zirai savaş işlerinin genişlemesinden ve 10 000 lirası da genişletilmiş olan çay, zey
tin ve sair bahçe kültürleri işleri iiçn ilâve olunmuştur. Veterinere ait fark genişletilecek müca
dele ve suni tohumlama işleri dolayısiyle tahassül etmektedir. Neşriyatın 10 000 lirasının 6 000 li
rası köy etüdleri, 4 000 lirası da göz ve kulakla eğitim işlerine tahsis edilecektir ki, köy etüd-
lerinin devamı faydalı ve göz, kulakla eğitimin yapılması lüaumludur. Dördüncü muhdes mad
dede görülen 350 000 lira, (204) ncü bölümden indirilen 495 000 lira yerine 350 000 lira olarak 
konulmuştur. Amerikan mütehassıslarının istihkaklarının 1952 yılında 204 ncü bölümdeki tahsi-
sattano tedyiesine imkân görülemediğinden şimdiye kadar tahakkuk «den ve yekûnu 320 000 lira
ya baliğ olan hakları için münakale teklif olunmuştur. 

308 — Tedavi giderleri ve yollukları: 

Kadro miktarı artmış olmasına rağmen bu bölüm tahsisatı 1952 yılı tahsisatının aynı bulunmak
tadır. Kâfi gelmiyeceği anlaşılan bu bölümün 11 hci maddesine 3 000, 12 nci madesine 7 000 lira 
ilâvesi icabetmektedir. Bu sene de aynı miktar münakale talebinde bulunulduğu görülmüştür. 

309 — Taşıt giderleri: 

Bu bölümde 11, 12, 59 ve 60 ncı maddeler bırakılmış ve diğer muhtelif maddelerdeki tahsir t 
topluca ve 6 muhtes maddede toplanmıştır. 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğünün 1952 yılında 821 000 lira olan taşıt işletme tahsisatı 79 500 
lira fazlasiyle 900 500 lira ve birinci muhdes madde olarak konmuştur. Fazlalık bilhassa teknik 
teşkilât ve okullarla sulama işleri ve yeniden 23 motorlu vasıta ilâve edilmiş bulunmasından ileri 
gelmektedir. 

Ziraat Umum Müdürlüğünün mevcut vesaiti 444 tür. Yine bunların tamir tahsisatı 1952 ,de 
104 998 lira iken 140 503 fazlasiyle 245 501 lira ve ikinci muhdes madde olarak gösterilmiştir. Bu 
da arzolunan artışlardan ve mevcutların nisbeten daha fazla tamire muhtaç bulunmasından ileri 
gelmektedir. 

Veteriner taşıtları işletme tahsisatı 1952 yılında 169 000 lira iken 20 000 fazlasiyle 189 000 li
raya iblâğ edilmiş ve muhdes üçüncü madde :olarak konmuştur. Bu fazlalık 1953 te mücadele için 15 suni 
tohumlama için de 7 ki, ceman 22 jeep yeniden hizmete *ithal edileceğinden ileri gelmiş bulun
maktadır. Veterinerin mevcut vesaiti 107 adeddir. Yine onarma tahsisatı 1952 de 55 001 lira 
iken 1953 te 23 999 lira fazlasiyle 79 000 lira ve dördüncü muhdes madde olarak konmuştur. Bu 
fazlalık da yukarıki izahat veçhile tahassül etmiş bulunmaktadır. 

Neşriyata göz ve kulakla eğitim maksadiyle tahsis olunacak (4) kamyonun işletmesi için 
8 000 ve beşinci muhdes madde olarak ve onarması için 2 000 lira ve 6 ncı muhdes madde halinde 
gösterilmiştir. 

Bu bölümün pamuk işlerine ait 59 neu maddesine yapılmış olan 6 000 lira zam, mevcut iki pika
ba ilâveten yeniden alınacak üç kamyonun beherine 2 000 lira hesabiyle işletme ve 60 ncı madde-
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ye yapılan 4 999 lira zam da beş vasıtaya 1000 er lira hesabiyle tamir masrafından tahassül 
etmiş bulunmaktadır. 

416 — Okullar genel giderleri : 

Bu bölüme gerekçedeki izahat veçhile ceıman 487 000 lira zam yapılmıştır. 

417 —• Zirai savaş : 

Zirai mücadele işlerinin genişletilmesi, bilhassa fındık zararlıları ile mücadele için (10) ncu 
maddeye (123 750) lira, yalnız Mersin'de sabit halde bulunan bir fümigatuvara ilâveten ayrıea 
üç seyyar fümigatuvar kurulması için 30 ncu maddeye 10 000 lira ki, ceman 133 750 lira faz-
lasiyle tahsisat konmuştur. 1952 Bütçesineki tahsisat kâfi gelmediğinden ayrıca (250 000) lira 
münakale teklif olunmuştur. 

418 — Tarla ziraati ve teferruatı genel giderleri : 

Bu bölümde 20 nci maddedeki tahsisat (428) nci maddeye nakledilmek üzere çıkarılmış ve ge
riye kalan maddelerden yalnız 40 nci maddedeki kauçuk işlerine 30 000 lira ilâve olunmuştur ki, 
bu fazlalık, Antalya'da kurulması düşünülen bir kauçuk fabrikasına lüzumlu hammadde yetişti
rilmek ve köylü elinde guvayül nebatı ekimi tecrübelerini geliştirmek için ilâve olunmuştur, di
ğer maddeler aynıdır. Yalnız muhdes bir maddeye 25 000 lira konmuştur ki, bu da melez mısır 
tohumuna aittir. Amerikadan getirilmiş olan ve % 30 nispetinde fazla hasılat verebilen melez mı
sır tohumunun muhtelif ıslah istasyonlarında çiftçiye gösterip öğretmek, teşvik ve gösteri dene
meleri yapmak içindir. Ayrıca 50 nci maddeden 625 000 lira indirilmek suretiyle yeniden 100.000 
dekar yoncalık ve korungalık tesisi için maddede (500 000) lira bırakılmıştır. 

419 - Bahçe ziraati ve teferruatı genel giderleri : 

Gerekçedeki izahat veçhile bu bölüme iki muhdes madde ilâve olunarak bunlar için yeniden 
ceman 50 000 lira ilâve edilmiştir ki, bu da köylü fındıklarının ıslahı ve köylerde kurulacak top

lu köy bağ, ve meyvalıkları içindir. Diğer 10, 20, 30 ncu maddeler için ceman 38 800 lira fazlasiy-
le bu bölüme topyekûn 88 800 lira ilâve edilmiş bulunuyor. Memleketimizin meyvacılığı bakı
mından ehemmiyeti derkâr olan bu bölüme imkânlar nispetinde daha fazla tahsisat konularak 
bahçe kültürleri müesseselerinin yurdun her tarafına yayılacak surette çoğaltılması ve istihsalle
rinin artırılması ve bu sayede vatandaşın muhtaç bulunduğu fidanlar ve şair üretme vasıtalarını 
bolca bulabilmesinin temini arzuya şayandır. 

420 — İpekböcekçiliği, tavukçuluk, arıcılık genel giderleri : 

Yurdumuzda ipekböcekçiliği bakımından (35) inficar evi açılmasını kararlaştırmış olan Vekâ
let, şimdiye kadar 11 tanesini açabilmiştir. daha (24) evin açılması gerekmektedir. Bu tahsisat
la 35 evin üçte ikisinin açılabileceği ve yine tavukçuluk işlerinin genişletilmesi ve civciv yetişti
rip halka verilmesi için tertibat alındığı ve bu yönden bu bölüme her iki maksat için 38 085 lira 
zammı ile tahsisat konulduğu ifade kılınmıştır. 

422. — Pamuk işleri : 

Bu sene mevcut daha on tane pamuk selektörü ilâvesi maksadiyle işletme tahsisatına 7 127 lira ilâve 
olunmuştur. 

423. — Tohum temizleme evleri ve makine işleri : 

Daha 100 hububat selektörü ilâvesiyle mevcut selokter adedi 837 ye iblâğ olunacaktır. Bu yenilerin 
işletme masrafları ve halen iller ziraat teşkilâtı emrinde mevcut hasat ve harman işlerine yardım 
etmek üzere geçen yıl sonunda alman ve işletme, masrafları 1952 yılı Bütçesinde mevcut bulunmı-
yan 51 aded biçer ve 105 aded harman makinelerinin bir kısım masrafları da ödenecektir. Onun 
için buraya geçen yıla nazaran 199 432 lira fazla siyle tahsisat konmuştur. 
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Selektör, evleri : Tohumluklarımızın islâh ve tathiri bakımından mühim hizmet ifa eden tesis

ler; olmasL ve Ziraat Vekâletinin en müspet işleri arasında bulunması hasebiyle, selektör adedinin 
memleketin asgari ihtiyaç haddi olan bir miktara yükseltilmesi suretiyle ziraatimizin bu yönden 
geliştirilmesi ve istihsalin artırılabilmesi nıaksadiyle imkân nispetinde bu bölüme daha fazla tah
sisat konması-temenniye şayandır. 

424. — Veteriner savaş, tahaffuz evleri hastaneler ve sair müessese ve kurumları genel gider
leri : 

Bu bölümün 30 ncu maddesinden (20 000) lira indirilerek diğer maddelere 150 750 lira ilâve 
edilmiştir. İnsan sağlığiyle alâkadar olduğu için 30 ncu maddeden (20 000) liranın indirilmesi 
doğru olmıyacaktır. 

424 - 10. — Bu maddeye (100 000) lira ilâvesinin sebebi, mücadele işleri genişletilmiş ve bu 
sene yeniden 76 ilçede teşkilât kurulmuş ,ve (53) ilçede yeniden teşkilât kurulması mukarrer bu
lunmuş olmasından ileri gelmektedir. 

424 - 20 — Elâzığ Bakteriyoloji Enstitüsü yeni kurulmuş, Van, Diyarbakır, İçel, bölge lâbora-
tuvarları ile Kastamonu, Çanakkale keçi ciğer ağrısı aşı istihsal lâborasuvarları evvelkiler gibi 
ve yine Van, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Çanakkale, Çorum, Lalahan Hayvan hastaneleri fa
aliyete geçeceğinden bu tertibe 50 000 lira ilâve olunmuştuı. 

425 — Veteriner; Zootekni, ıslah ve üretme işleri, 

10 ncu madde tahsisatı ile 1952 de (900) küsur hayvan üzerinde çalışılmış ve 1953 de 1250 hay
van üzerinde çalışılacağından 90 000 ve 40 ncı madde tahsisatı ile 1952 de suni tohumlama için (18) 
istasyon faaliyette bulunmuş iken 1953 de 28 - 30istasyon faaliyete geçirileceğinden bu maddeye 
50 000 lira eklenmek suretiyle tahsisat talep edilmiştiı. 

Sulama, toprak etüd ve. tahlili ve kimyevi gübre, küçük su ve arteziyen işleri genel giderleri : 

428 - 10 — Gerekçede izah olunduğu veçhile 50 muhtelif köy ve yerde teşkil edilen ve edilecek 
olan sulama grupları ile muhtelif illerde programa alman küçük sulama işlerinin yapılması için 
bu maddeye geçen seneye nazaran (702 352) lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 

Her birinin malî portesi 20 000 lira hesabiyle ve bâzı tasarruflarla idare edileceği ifade kılın
mıştır. Bu tahsisat karşılık paralar anlaşması gereğince küçük sulama işleri için 1953 Bütçesine 
Hükümetçe konulması kabul olunan paralardandır. 

428 - 20— Sulama istasyonlarını Nafıa yaptırıp Ziraat Vekâletine devrediyor, gerekçedeki iza
hat veçhile biri Eskişehir diğeri de Çumra'da olmak üzere iki deneme istasyonu daha ilâve olunu
yor. Ve bu sebeple (306 000) lira fazlasiyle tahsisat konmuştur. 

Diğer mevcut istasyonlar Tarsus, Menemen, Kadmhan (Konya) dadırlar. 

428 — Muhdes 418 nci bölümün 20 nci maddesinden 6 000 küsur lira noksanı ile nakledilmiş ve 
gerekçedeki izahat veçhile kimyevi gübre demonstrasyon denemelerinin çiftçi elinde yapılması 
için konmuş bir tahsisattır. Halbuki geçen sene karşılık paralardan da desteklenen bu tahsisatla 
Sağlık Vekâletiyle de teşriki mesai edilerek kanealıkurt mücadelesine yardım edilmesi Yüksek Ko
misyonda müzakere mevzuu olmuştu. Bu vasiyette yalnız denemeler için konmuş bulunan 140 000 
liranın bu ihtiyaca tekabül etmiyeceğini arz mecburiyeti hissedilmektedir, imkânlar nispetinde 
bu tahsisatın artırılması icabedecektir 

429 — Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar . 

Bu bölümde muhtelif dairelere ait kimyevi madde, ecza ve ilâçlar toplu bir hale yut iril m ek 
üzere üç muhdes madde halinde toplanmıştır. 

1. Muhdes Ziraat - 1952 yılı Bütçesinde ceman 2 280 823 lira olan bu bölüm yekûnu 1953 Büt-



çesinde 1 351 355 lira fazîasiyle 3 632 181 lira olarak teklif olunmuştur. Artış sebeplerinin başlı-
cası zirai mücadele işlerinin genişlemiş olması hasebiyle ilâç sarfiyatı miktarının artmış olma
sı ve bugün kullanılmakta bulunan ilâç fiyatlarının, Gümrük Resmi tediye edilmek mecburiyeti 
karşısında, yükselmiş bulunmasmdandır. Gerçi 1756 sayılı Kanunda ziraatte kullanılan bâzı mad
deler Gümrük Resminden muaf iseler de son zamanlarda ilâçların isimleri değişmiş olması hase
biyle Gümrük Resini muafiyetinden mahrum bırakılmaktadır. Bu hal, her ne kadar bir taraftan 
alma diğer tarafa verme gibi telâkki edilebilirse de ithalâtçı tüccar Gümrük Resmini verdikten 
sonra bunu maliyete katmakta ve Gümrük Resmi bedelinden de bir kâr almaktadır. 

Bu günkü kanuna bağlı listede 33 kalem levazım ile ayrıca kükürt, göztaşı ve potasa ki, ce
man 36 kadar levazım muaf olduğu halde bu ilâçların çoğu demode olmuş maddelerden ibaret ve 
pek azından istifade edilmekte ve yeni ilâçlardan gümrük resimsiz faydalanılamamaktadır. Bu 
hususu Hükümetin dikkatle nazara alması, yurdun zirai mücadele işlerinin daha iyi bir şekilde yü
rütülmesi bakımından zirai mücadele ilâçlarının muaf en ithali lâzım olduğunu belirtmek yerinde 
olur. 

429 ikinci muhdes — Veteriner : 

1952 Bütçesinde 250 000 lira olan bu bölüm 151 500 lira fazîasiyle 401 500 lira olarak teklif 
edilmiştir. Bununla mevcut veteriner müesseselerinin noksanları tamamlanacak ve salgın ve pa-
raziter hastalıklar mücadelesi genişletilecektir. 

429 Üçüncü muhdes — Yayın işleri : 

Bu sene ihdas olunan merkez fotoğraf ve filim atelyesi için ecza alınmak üzere 440 lira teklif 
olunmaktadır. 

431 — At yarışları ikramiyesi : 

Bu bölümdeki tahsisat yekûnu 40 000 liradan ibarettir. Tetkik sırasında 1952 yılında yapıla
cak koşulara daha dört koşunun ilâvesi zaruri görüldüğü ifade kılınmış ve bu maddeye daha 
40 000 lira ilâvesi icabedeceği anlaşılmıştır. 

450 — Üniversite ve Yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : Bu bölüme ko
nulmuş olan tahsisat 1952 nin aynıdır. Faıkat Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde mevcut olan talebe 
miktarı göz önüne alınarak yapılan hesap neticesinde bu tahsisatın 612 400 lirası Veteriner Fakültesin
de halen mevcut ve 1953 Kasımında alınacaklarla birlikte 616 ya varacak olan öğrenciler için ay
rıldığından bakiye 39 700 lira kalıyor. Halbuki Ziraat Fakültesinin ikinci ve dördüncü sınıflarında 
ceman 31 talebe mevcut ve 1952 de 40 öğrenci alındığına göre fakültede halen 71 talebe burslu 
bulunmaktadır. 1953 Kasımında tekrar talebe alınıp alınmaması hususunu bir tarafa bırakarak 
bugünkü mevcut için 83 950 liraya ihtiyaç vardı v. 

39 700 lira bakiye kaldığına göre daha 42 250 liranın bu bölüme ilâvesi icabedecektir. 

451 — Yayın giderleri : Bu bölümün 10 ve 20 nci maddelerinden ceman 100 000 lirayı bulan 
indirme, muhdes 307, 309, 711, 751 ve Maliye Bütçesine aktarılacak taşıt vasıtaları mubayaası 
maddelerine ilâve edilmiştir. Bu suretle yapılan indirme ile yayın işleri küçültülmemiş ve netice 
itibariyle aynı bulunmuştur. 

452 — Staj giderleri : Geçen sene bu bölümün 20 ve 30 ncu maddelerinde 443 481 lira vardı. 
20 nci madde Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanılarak gönderilecek elemanların 
yolluk karşılığı bir lira idi. Bu sene için 5 000 lira ilâve edilmiş ve bir lira mevcut bulunmasına 
binaen fazlalık 4 999 lira olarak gösterilmiştir. 

30 ncu madde Marshall ve M. S. A. teknik yardımından faydalanılarak yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve giderleri karşılığı olup g-eçen sene 443 480 lira id} buı sene 199 480 
lira noksanı ile 244 000 lira bırakılmıştır. Ve her iki madde birleştirilerek 452 - 20 maddeler ha
linde 249 000 lira olarak konmuştur. 



Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 

453 - 10 — Bu maddedeki tahsisatın 100 000 lirası ziraat işleri, için F. A. O. ya 7063 lirası Mil
letlerarası Pamuk istişare Komitesine, 3 000 lirası veteriner salgın hastalıkları ile (1 500) lirası 
Paris'teki Ofis Enternasyonale, diğer 1 5u0 lirası Milletlerarası Veteriner Kongresine (Madrid'de) 
katılma payıdır. Maddede 127 263 lira olarak görülen noksanlık F. A. O. nun.1952 yılı için ka
tılma hissesi olarak 58 000 dolar yerine 33 440 dolar istemesinden ileri gelmektedir. 

453 - 20 — Bu maddede 10 000 lira fazlalık olup 1952 tahsisatının kâfi gelmediğinin anla
şılmış olmasına binaen ilâve edilmiştir. 

453 Muhdes— Gerekçedeki izahatı veçhile geçen sene tertibi olmıyan kurak bölgeler hidrolojisi 
namı altında beynelmilel mahiyette yapılan toplantı masrafı özel bölümden ödenmişti. Bu mak
satla bu fasla 1953 yılı için 5 000 lira konmuştur. 

457 — îç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri : 

özel bölümde tahsisatı mevcut olmasına binaen bu bölümden 11 000 lira indirilmiş olmakla be
raber iş geri kalmamaktadır. Zira özel bölümde 292 000 lira mevcuttur. 

458 — Fuar, sergi ve teşvik genel giderleri : 

Bu bölümün 20 nci maddesindeki 20 000 lira fazlalık geçen sene açılmış olan 146 hayvan ser
gisi yerine bu sene 180 yerde sergi açılması programa alınmış bulunmasmdandır. Ve yine sergi 
ikramiyelerinde % 20 bir zam yapmak tasavvurundadırlar. Çünkü verilen 10 - 20 lira bugün
kü para durumuna göre fazla bir şey tutmadığından âzami yüz asgari yirmi lira arasında bir 
ayarlama yapmak kararındadırlar. 

501 — Geçen yıl borçları : 

Memleket haricindeki ihtisas yapan memurlara avans verilmekte ve bunların evrakı sarfiye-
leri vaktinde gelmediğinden muhsubunda müşkülât' çekilmekte ve ekseriyetle düyuna kalmakta 
olduğundan bu bölüme 15 198 lira fazla konmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

601 — Hususi idarelere yardım : 

Gerekçedeki izahatı veçhile hususi kanununa göre özel idarelere yapılmakta olan yardım az 
görülmektedir. Geçen sene 150 000 liralık tahsisata ilâveten özel bölümden ayrıca 150 000 lira 
daha yardım yapılmış olduğundan bu sene, daha fazla yardım için bu bölüme 25 000 lira zam 
edilmiştir. Geçen sene özel bölümden 150 000 lira tahsisat ilâveten verildiği ve bu tahsisat yekû
nunun 300 000 liraya baliğ olduğu göz önüne alınırsa yapılmış olan 25 000 lira zammın az olacağı 
ve buna bir miktar daha ilâve iktiza eyleyeceği zaruri görülmektedir. 

Yatırımlar 

701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar : 

Bu bölüme 1952 Bütçesinin 741. bölüm muhteviyatı da nazara alınarak muhtelif dairelerin tah
sisatı, işlerin tedvirinde kolaylık ve elastikiyet temini maksadı ile toplu ve üç muhdes madde ha
linde konumuştur. 

701 Muhdes — Ziraat : 

1952 Bütçesinde her iki bölümün muhteviyatı 291 044 lira idi, bu bütçede ziraat işleri ve 
kurumları için 338 956 lira fazlasiyle 630 000 lira teklif olunmuştur. Bunun 300 000 lirası ye
ni alınacak (100) selektör için yaptırılacak selektör evlerine mütebaki 330 000 lirası mevcut se
lektörlerden açıkta bulunanların bir kısmına yeniden ev yaptırılmasına ve mevcut selektör evle
riyle Ziraat Umum Müdürlüğüne bağlı müesseselerdeki ufak binaların tamirlerine sarf olunacak 
hangar, ahır gibi ufak yapılar yaptırılacaktır. 



701 Muhdes — Veteriner ; 

Gerekçedeki izahatı veçhile 1952 de veterinerin 701 ve 741 nci bölümleri muhteviyatı yekû
nu 181 004 lira idi. 1953 yılı 150 504 lira noksanı ile teklif edilmiş olup bu da küçük yapilar 
ve tamirler içindir; 

701 Muhdes — Yayın işleri : 

îzmir Ziraat Müzesi binasının ufak tamirleri için 4 700 lira ilâveten konmuştur. 

711 — Makine, alet ve gereçlerin onarımı : 

1952 Bütçesinin müteferrik tahsisatı yine üç muhdes madde halinde toplanmıştır. 

Muhdes ziraat maddesi : 

1952 yılı Bütçesinde müteferrik olarak 330 850 lira mevcut idi. Bu yıl 219 150 lira fazlasiy-
le 550 000 lira teklif olunmuştur. Fazlalık sebebi, mevcut makine, alet ve edevat miktarının art
mış ve tamirlerinin de artacağının da tabiî bulunmasındandır. 

711 Muhdes — Veteriner : 

Geçen yıl 3 000 lira olan bu tahsisat 4 500 liraya iblâğ edilmiştir. 

711 Muhdes — Yayın : 

451 nci bölümün 10 ve 20 nci maddelerinden indirilen yüz bin liranın bin lirası bu bölüme kon
muştur. Fazlalık yoktur. 

731. — Kamulaştırmalar : 

'Bu bölümde tahsisat iki muhdes madde halinde toplanmıştır. Birinci muhdes ziraat maddesi • 
1952 Bütçesinde- 215 260 lira olan tahsisat bu bütçeye 155 259 lira noksanı ile konmuştur. Yeniden 
on vilâyete teşmil edilen teknik teşkilâtın bu vilâyetlerle 30 ilce merkezinden teknik ziraat öğret
menliği idare binası ve hangarı için ve beherine 2 000 lira hesabiyle teklif edilmiştir. 

731 İkinci muhdes — Veteriner : 

1952-;yılı'Bütçesinde 275 000 lira olan bu tahsisat bu yıl 75 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
V$ beş Hayvan hastanesi ve araştırma enstitüsünün ihtiyaçlarına tahsis edilecektir. 

751 Satmalmacak makine, alet ve gereçler : 

Bu bölümün 15 ned maddesinin 64 001 lira fazlasiyle teklif olunması, yeniden alınacak beş pa
muk selektörü, 3 motopomp komple, bir pamuk mebzeri, çapa makinesi ve saire içindir. Diğer 
maddelerdeki tahsisat arzolunan sebebe binaen yine 3 muhdes madde halinde toplanmıştır. 

751 Muhdes — Ziraat : 

1952 de 2 İ75 000 lira olan ziraat servislerinin bu tahsisatı bu yıl 1 239 060 lira l'azlasiyle 
3 414-060 lira olarak» teklif edilmiştir. 

751 Muhdes — Veteriner : 

1952 de 213 000 lira olan bu tahsisat 87 234 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

751 Muhdes — Yayın : 

Göz ve- kulakla eğitime müteallik sinema makinesi ve her türlü teferruatı, projeksiyon ve jene
ratör ve sair birtakım vesait tedariki içindir. 

771 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler: 

771 -10 — Bu bölümdeki tahsisat hususi kanununa göre* muhtaç çiftçilere dağıtılan- tohumlukla-
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rın bedeli dışında kalan masrafları ve faiz dâhil olmak üzere Ziraat Bankasınca .tahakkuk ettirilen 
miktardır. 1951 ve 1952 yılları bilânçolarına göre tahakkuk ettirilmiştir. Faiz % 6 dan hesaplan
mıştır. 

771 - 20 — Bu da hususi kanunlarına göre çaycılara ikraz olunan para ve Jaizlerin y^kûraıdur. 
Faiz % 5 hesabı iledir. 1951 yılmda Şubat-sofuna kadar bankaca «sılan k**di faiziyle birlikte 

' 376 748 lira ve 1952 yılı içinde kredi miktarı 1 765 000 lira ve faizi de 107 087 lira olup yekûnu 
bulunan 2 248 835 lira Ziraat Bankasınca tahakkuk ettirilmiştir. 

771 - 30 — Hususi kanununa göre çıkarılmış olan tahviller için yapılacak ödemeler kısmında 
(50) milyonluk tahvilin faiz farkı tahvil ihraç masrafları, satış komisyon masrafları dâhildir. 

772 — Karşılık paralar anlaşması gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılacak 
fonlar: 

772 -10 — Karşılık paralar anlaşması gereğince 1953 yılına konması lâzımgelen miktar 2 082 800 
lira-noksanı ile 2 958 600 liradır. Bu tahsisatla köylüye muhtelif cins alet ve vesait borçlandırma 
yolu ile verilmektedir. Bu iş Donatım Kurumu eli ile yapılmakta ve köylüye kredi temini gayesiy
le kullanılmaktadır. Borçlanan köylüye % 2,5 tan faiz yürütülmekte ve bu fon döner sermaye ola
rak istimal edilmektedir. 1952 yılı zarfında projeye dâhil bulunan alet ve makinelerin siparişi ya
pılmış ve bir kısmı da gelmiş olduğu ve 1953 için ^bunların çiftçilere borçlanma suretiyle tevzi edil
mek üzere gerekli tedbirlerin alındığı ifade kılınmıştır. 

772 - 20 — Bu maddeye iki milyon fazlasiyie üç milyon'1 konmuştur. Bu işi Ziraat Baikreı-ida
re etmektedir. Bankanın bu paradan 1952 Bütçesiyle verilen bir milyondan 3̂49 î50 birasını muh
telif şubelerine plasman olarak gönderdiği, mütebakisinin halen bankanın iArikasa «merkezinde bu
lunduğu ve Aralık 1952 ayına kadar ceman 208 çiftçiye koşum hayvanı ve , ekipman kredisi olarak 
149 455 lira ikraz ettiği ifade kılınmıştır. 

Yeni arazi açmaları yapacak çiftçilere koşum ve hayvanla çekilir ekipmanlar için kredi sağla
mak üzere bu, bir fon olarak kullanılacak ve tahsil edildikçe yeniden verilecek surette devvar hal
de idare edilecektir. Bu kredi peşin taksit alınmadan beş sene vâde ile verilmekte % 2,5 faiz 
alınmaktadır. İlk taksit ilk harmanı mütaakıp <% 10 ikinci sene '•% 15 diğer üç senede *% 25 şer 
nispetlerinde alınmaktadır. Alınan % 2,5 faizin % 1 i bankaya muamele masrafları karşıteğı ola
rak kalacak ve '% 1,5 ta fona ilâve edilecektir. 

772 - 30 — Devlet Üretme Çiftliklerine ait raporumuzun 8 nci sayfasında daha etraflı arzolun-
duğu veçhile Üretme çiftliklerine bu bölümden 1952 Bütçesinden verilmiş olan 500 000 lira halen 
mevcut bulunmaktadır. Buna mukabil özel fondan 1951 de verilen 6 329 350 liradan 2 849 708.44 
lirası yeni yapılan arazi açmalarının umumi masraflarına satın alman alet ve •makine re hangar
lara karşılık harcanmış bulunmakta ve projeye göre Ceylan pınarı Devlet Üretme Çrîflîfâermde 
şimdiye kadar 370.000 dekar arazi yeniden ziraat altına alınmış ve halen bunun 301:768 dekarı %n 
proje dâhilinde ekilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. Bu yıl verilecek olan 2 170 650 Hm ile esas pro
jede kayıtlı 9 000 000 liralık döner fon tamamlanmış olacağı ve Üretme Çiftlikleri ötiüıöü«€eki 
iki yıl zarfında lüzumlu hazırlıkları yaparak 1.000.000 dekar araziyi yeniden ziraat «3tw*a «İmiş ve 
ekmiş bulunacağı, bunun üçte biri olan (370) bin dekarın halen tahakkuk ettirilmiş buluoduğn ve 
bu dokuz milyon kamilen, Devlet Üretme Çiftliklerine döner sermaye olarak verilmiş olup bu pa
ra ile Devlet atiyen başka ^mahallerde arazi ıstih^aı- etirgbileceği alman iâaharttan «ıfiaşilmış bu
lunmaktadır. 

773 — Döner sermayeler : 

Bu bölümde müteferrik şekilde olan tahsisat birleştirilerek iki muhdes maddede toplanmıştır. 

1 — Mühdes madde : Ziraat. 

Üç lira olarak gösterilmiştir. Bu maddeye bir liraikoafflBaamîicâfidir. 
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2 — Muhdes madde : "Veteriner. 

Geçen seneye nazaran 233 952 lira fazlasiyle 2 702 048 lira olarak teklif olunmaktadır. Bun-
lar, yedi-hara, dört inekhane, bîr merinos çiftliği-olmak üzere 12 müesseseye inşaat ve ziraat 
aletleri için verilmektedir. Bu müesseselerin her sene bilançoları çıkarılmakta ve Divanı Muha
sebata tevdi kılınmakta olduğu alman izahattan anlaşılmaktadır. 

Taşıt mubayaası : 

Gerek gerekçede ve gerek bu raporun muhtelif bölümlerinde arz ve izah olunan sebeplerle 
tasarının sonuna bağlı listeye göre (372 750) lira olarak teklif olunmuştur. 

İnşaat : 

Gerekçedeki izahat veçhile, muhtelif bölümlerde arzolunan işler için. 1 249 223 lira olarak 
teklif olunmuştur. 

(Umumi mütalâa ve temenniler) 

Bu raporun mukaddemesinde de arzolunduğu veçhile Tarım Vekâleti Bütçesi 1952 yjlına na
zaran (9 966 881) lira bir fazlalıkla teklif edilmiş bulunmaktadır. 1951 yılından itibaren bu 
vekâlet bütçesine yapılan zamlar nazara alınırsa, tahsisatı, üç sene zarfında (30) küsur milyon 
lira yükseltilmiş oluyor. Hükümetçe millî ekonomimizin temeli olan ziraatimize verilen ehemmi
yetin bir delili olan bu artış memnuniyeti mucip olmakla beraber halkının % 82 si çiftçi olan 
bu memleketin zirai ihtiyaçları karşısında bu miktarın çoğaltılması ve Devlet masraf bütçesi
nin ancak % 3,4 nü bulan bu tahsisatın hiç, olmazsa % 5 ten aşağı düşmemesi ve bu miktarın 
üzerine çıkarılması temenniye şayandır. 

Bu bütçenin muhtelif bölümleri hakkında gerek gerekçede ve gerek raporda madde madde 
izahat arzedilmiştir. Yalnız bâzı hususlar üzerinde durmak lüzumu hissedilmektedir. 

1. Çiftçiyi zirai bilgi ile aydınlatmak için vekâletin iki kanalı vardır. Biri teknik teşkilât, 
diğeri tarım ve» teknik okullarıdır. 

a) Teknik teşkilât; bilhassa işletmesinde bilfiil çalışan yaşlı insanların tenviri ile onlara 
her veçhile yardım eden ve edecek olan bir teşkilâttır. Memnuniyetle görülmektedir kî vekâlet 
bu hususta alâkalıdır. Bu işe ehemmiyet vermek kararındadır. Bunu takdire lâyık görmekle be
raber vekâletin bu iş için her «türlü vesait ve imkânlarını tam ve kâmil bir şekilde temin eyledik
ten sonra teşkilâtın peyderpey genişletme yoluna gitmesini çok mühim olan bu teşkilâtın mu
vaffak olması bakımından kaydetmek lüzumlu addedilmiştir. 

b) Teknik okullar; umumi kültür müesseselerine artık devam etmiyecek ve köyünde baba 
işletmesinde kalacak köylü çocuklarını ziraat bilgisiyle tenvir etmek ve bu sayede henüz genç 
yaşta bu çocuklara her türlü yenilikleri gösterecek olan bu mektepler yarının münevver çiftçi
sini yetiştirmeye hadim olacaklardır. Vekâletin bu mektepler üzerinde durmasını ve Devlet 
Üretme çiftlikleri teessüs ettikçe bünyelerinde bu müesseselere de yer vermesi lüzumunu belirt-
m ek faydalı görülmüştür. 

2. Zirai savaş : 

Bütçe tetkikmda vekâletin bu işe gereği kadar ehemmiyet verdiği memnuniyetle görülmek' 
tedir. Ancak mühim bir mesele ortadadır. Bu raporun 429 ncu bölümünde de arzolunduğu 
veçhile mücadeleye yanyan yeni ilâçlar Gümrük resminden muaf listesi içinde bulunmamakta 
-ve bu sebeple Gümrük Resmi yüzünden ilâç fiyatları yükselmektedir. 

Bunun hususi ve resmî bakımından mahzurları vardır. 

Hususi bakımdan; ilâç fiyatları yüksek olunca mücadele arzu olunan şekilde halk tarafından 
tam olarak yapılamamaktadır. Zira mücadele pahalıya mal olmaktadır. 
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Resmî bakımdan; bu ilâçlerın Gümrük Resmi maliyete de intikal etmekte ve ithalâtçıların al

dıkları komüsyonlarda bu Gümrük Resmine de bir pay düşmektedir. Vekâletin bu hususla ciddi 
bir şekilde alâkalanması ve gerekli tedbirler alması lâzım ve zaruri görülmektedir. 

3. Mukaddema Vekâlet mücadele tahsisatı ile mubaya edilmiş bulunan bir helikopterin bir 
kararla Millî Savunma Vekâletine devredildiği tetkik sırasında anlaşılmıştır. Muhasebei Umu
miye Kanununun 53 ncü maddesine aykırı olan bu devir tarzının yerinde olmadığı ve ıslahı icab-
edeceği mütalâa kılınmaktadır. 

4. Bahçe kültürlerini alâkadar eden ve mahiyeti itibaiyle ehemmiyeti dergâr bulunan 419 
ncu bölüm yurdun ağaçlanması ve çıplak sahaların yeşillenmesi ve aynı zamanda halk ekonomisi
nin geliştirilmesi bakımından üzerinde durulmasını ve ihtiyaçlarla mütenasip görülmiyen tahsisa
tının gelecek yıllarda artırılmasını belirtmek yerinde olacaktır. 

5. Selektörler : Muhakkak ki, Vekâletin müspet işleri arasında mühim bir mevki almaktadır. 
Tohumlukların ıslahı ve binnetice zirai istihsalin ve nispetinin artırılması bakımından pek mühim 
olan bu vasıtalar bugün için adeden gayrikâfidir. Bu mühim vasıtaların kısa zamanda çoğal
tılması ve maddesinde belirtildiği gibi bir an evvel asgari haddinin temin edilmesi lâzımdır. 

6. Tohumlukların ve hayvanlarımızın ıslahı ve iyi ve müsmir neviler elde edilmesi yönünden 
ehemmiyetleri aşikâr bulunan ıslah müesseseleri bungünkü ihtiyaca kâfi gelmiyeceğı ve muhtelif 
iklim bölgelerine malik ve her biri diğerinden çok farklı olan, 

Bu bölgeleri hakkiyle temsil edecek ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek vaziyette tohumluk 
ve damızlıklar elde edebilmek bakımından bu müesseselere olan ihtiyacın tesbiti ile bunların pey
derpey tahakkuku cihetine hasrımesai edilmesi çok lüzumludur. Bu hususta vâki gecikmelerin 
zaman kaybını intaç eyliyeceğini belirtmek lüzumlu eddedilmiştir. 

7. Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu bugünkü hali ile tatmin edici değildir. Bunun da bir an ev
vel ıslahı ile çiftçiye daha çok faydalı ve daha az külfet tahmil eder hale getirilmesi lâzımdır. 

8. 1952 yılı içinde Ziraat Vekâleti stajyerlerinin kadroya alınması için Yüksek Meclisçe ka
bul buyurulan b'ir kanunla bu Vekâlete iki bin kadro verilmiş ve bu kadrolardan beş yüzü (L) 
cetveline alınmıştı. Vekâlet fiilî kadroları meyanma alınmış olan 1500 kadro ile bütün stajyerler 
meselesini halletmiş ve mevcut imkânları ile de hususi idarelerden kadrolarının lâğvi dolayısiy-
le açıkta bırakılan otuz küsur teknik elemanı kadrosuna almış bulunuyor. 

Geçen sene komisyonda bu kadrolar kanuni münasebetiyle vâki görüşmelerde miktarı çok fazla 
olmıyan hususi idare teknik memurlarının da umumi muvazeneye alınması suretiyle temadi eden 
mağduriyetlerine son verilmesi istenmiş ve Vekâletçe de uygun görülmüştü. Fakat 1952 Taran 
Bütçesinde (L) cetveline konulan ve 305 adedi Ziraat Umumu Müdürlüğüne ait bulunan kadro
lardan arzolunan memurlar için fiiliye hiçbir kadro alınmadığı görülmüştür ki böylece senelerden 
beri sürüp gelen hususi idare teknik memurlarının mağduriyetleri temadi edecek demektir. 

Bunlar hakkında bir an evvel imkân temini suretiyle mahrumiyet ve mağduriyetten kurtarıl
maları yerinde bir tedbir olacaktır. 

9. 424-30 ncu bölümde de arzolunduğu gibi bu bölümde 1952 yılına nazaran 20 000 lira nok
sanlık görülmektedir. Bulaşık hayvan hastalıklariyle mücadelenin insan sağlığı bakımından ehem-
mileti aşikâr bulunmasına binaen bu maddeye indirmeden ziyade imkânlar nispetinde zam yapıl
ması hayatî ve iktisadi bakımlardan bir zaruret ifade etmektedir. 

Gerek bölümlerde ve gerek yukarda hulasaten arzolunan hususlarla Taran Vekâleti 1953 yılı 
Bütçe tasarısı yüksek komisyonun tetkik ve takdirine saygı ile arzolunur. 

Trabzon Mebusu 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu 



— 378 Tarım Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

201 

204 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

İ l Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

1 150 536 1 111 200 1 111 200 
11 083 200 12 404 700 12 797 700 

2 000 2 000 

8 000 8 000 

202 , Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

137 640 
3 754 600 

186 600 
4 533 300 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 

55 200 

265 850 

28 200 

75 650 

Fasıl yekûnu 321 050 

Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 784 000 

103 850 

132 000 

2 000 
8 000 

Fasıl yekûnu 12 243 736 13 525 900 13 918 900 

186 600 
4 533 300 

Bölüm toplamı 3 892 240 4 719 900 4 719 900 

28 200 

75 650 

103 850 

132 000 



F. M. 

206 

-11 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tarım Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar-
mı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

1952 
Y ı l ı 

tahisisatı 
Lira 

34 400 

490 600 

6 000 

75 000 

2 000 

10 000 
16 500 

— 3?9 — 
1953 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen 
Lira 

34 400 

. 490 600 

6 000 

75 000 

2 000 

10 000 
16 500 

kabul edilen 
Lira 

> 

34 400 

540 600 

6 000 

100 000 

% 000 

10 000 
26 500 

307 

209 

Fasıl yekûnu 634 500 634 500 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

719 500 

210 
m 

-20 

yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Kanunları gergince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
Ek -görev tazminatı 
Askerlik dersi öğretmenlerinin 
ücretleri 

•Fasıl yekûnu 

712 354 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 

1 002 969 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 

1 024 584 
2 100 

89 645 

2 000 

91 645 

İkinci kısım yekûnu 18 681 626 20 212 865 " 20 712 480 



— 380 Tarım Vekâleti 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
6 0 

r 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

8 000 
1 250 
1 250 
5 600 
6 000 

10 000 

32 100 

31 200 
120 000 
160 000 

8 000 
6 000 

30 000 

355 200 

8 000 
1 250 
2 050 
6 600 
7 500 

10 000 

35 400 

41 200 
120 000 
170 000 

13 000 
16 000 
70 000 

430 200 

8 000 
1 250 
2 050 
6 600 
7 500 

10 000 

35 400 

41 200 
120 000 
170 000 
13 000 
16 000 
70 000 

430 200 

303 Basılı kâğıt ve defterler 19 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri - 40 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf tic-

25 000 

40 000 

25 000 

40 000 

21 
22 

305 
11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

140 000 
25 000 
20 000 

225 000 

10 500 
82 000 

92 500 

140 000 
25 000 
25 000 

230 000 

7 340 
162 500 

169 840 

140 000 
25 000 
25 000 

230 000 

7 340 
162 500 

169 840 



Tarım Vekâleti — 381 — 

M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 8 500 8 500 8 500 

10 
20 
21 

22 

23 

24 

0 

0 

30 
40 
50 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Ziraat işleri geçici görev yol
luğu 
Veteriner işleri geçici görev 
yolluğu 
Pamuk işleri geçici görev yol
luğu 
Yayın işleri ve köy etüdleri ge
çici görev yolluğu 
Vilâyetler ziraat ve teknik zi
raat teşkilâtı geçici görev yol
luğu 
Veteriner idari teşkilât geçici 
görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları (bu 
maddedeki tahsisattan lüzum 
görülecek miktar teknik yar
dım projelerinin gerektirdiği 
masraflar karşılığı olarak T. 
C. Merkez Bankasmdaki hu
susi hesaba yatırılabilir.) 
Zirai savaş geçici görev yollu
ğu 
Tarla ziraati geçici görev yol
luğu 
Bahçe ziraati geçici görev yol
luğu 
Tavukçuluk ve arıcılık ve ipek 
böcekçilik geçici görev yollu
ğu 
Tohum temizleme evleri ve 
makina işleri geçici görev yol
luğu 
Küçük su ve sulama işleri ge
çici görev yolluğu 
Pamuk işleri geçici görev yol
luğu 

100 000 
20 000 

0 

0 

0 

0 

200 000 

50 000 
85 000 
40 000 

125 000 

450 000 

110 000 

50 000 

10 000 

60 000 

87 500 

20 000 

100 000 
20 00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
85 000 
50 000 

100 000 

0 

0 

0 

0 

o 
0 

25 000 

100 000 
20 000 

1 207 000 

750 000 

25 000 

10 000 

0 

0 
85 000 
50 000 

450 000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 



382 — Tarım Vekâleti 

M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 Zirai ekonomi ve işletmecilik 
araştırmaları geçici görev yol
luğu 

0 Veteriner savaş geçici görev 
yolluğu 

O Veteriner zootekni geçici görev 
yolluğu 

0 Merinos işleri geçici görev yol
luğu 

0 Okullar geçici görev yolluğu 
0 Kurslar geçici görev yolluğu 
0 Ziraat işleri geçici görev yol

luğu 
0 Veteriner işleri geçici görev 

yolluğu 
0 Yayın işleri ve köy etüdleri ge- * J *' *? M ? 

cici görev yollğu 
0 Teknik yardım projelerinin 

gerektirdiği çeşitli masraflar 
karşılığı olarak Amerikan sefa
reti mutemetliğinin Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasın
daki hesabına yatırılacak meb
lâğ O 

50 000 

.00 000 

70 000 

11 000 
35 000 
44 500 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

1 207 000 

750 000 

10 000 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

350 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

0 
Fasıl yekûnu 2 018 000 2 697 000 2 697 000 

11 
12 

11 

12 

0 

0 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

7 000 
23 000 

30 000 

' . ' ' ; ' : • • '"> ' -

3 000 

2 000 

500 

300 

7.000 
23 000 

30 000 

3 000 

2 000 

0 

0 

10 000 
30 000 

40 000 

, , 

3 000 

2 000 

0 

0 



Tarım Vekâleti — 3as — 

M. TahAisatm nev'i 

O Vilâyetler ziraat teşkilâtı ta
şıtları işletme masrafları 

O Vilâyetler ziraat "teşkilâtı ta
şıtları onarma masrafları 

O Zirai savaş taşıtları işletme 
masrafları 

O Zirai savaş taşıtları onarma 
masrafları 

O Tarla ziraati işleri taşıtları iş
letme masrafları 

O Tarla ziraati işleri taşıtları 
onarma masrafları 

O Bahçe ziraati işleri taşıtları iş
letme masrafları 

O Bahçe ziraati işleri onarma 
masrafları 

O Tavukçuluk, ipekböcekcilik ve 
arıcılık işleri taşıtları işletme 
masrafları 

O Tavukçuluk, ipekböcekcilik ve 
arıcılık işleri taşıtları onarma 
masrafları 

O Pamuk işleri taşıtları işletme 
masmfları 

O Pamuk işleri taşıtları onarma 
masrafları 

O Tohum temizleme evleri ve 
makina işleri taşıtları işletme 
masrafla*! 

O Tohum temizleme evleri ve 
makina işleri taşıtları onarma 
masrafları 

O Küçük su ve sulama işleri ta
şıtları işletme masrafları 

O Küçük su-ve sulama işleri ta
şıtları onarma masrafları 

O Veteriner savaş işleri taşıtları 
işleme masrafları 

O Veteriner savaş işleri taşıtları 
onarma masrafları 

O Veteriner zootekni işleri taşıt
ları işletme masrafları 

O Veteriner zooteknik işleri taşıt
ları onarma masrafları 

O Merinos işleri taşıtları işletme 
masrafları 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

405 999 

52 000 

160 000 

20 000 

70 000 

8 000 

110 000 

20 000 

12 000 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen (kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 0 

4 000 10 000 

1 5 000 

1 0 

1 
30 000 

1 
150 000 

49 000 

17 500 

6 000 

1 500 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



__ 384 — Tarım Vekâleti 
1952 1953 yılı için 

Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

0 Merinos işleri taşıtları onarma 
masrafları 1 0 0 

0 Okullar ve kurslar taşıtları iş
letme masrafları 33 000 0 0 

0 Okullar ve kurslar taşıtları 
onarma masraf lan 3 996 0 0 

31 Ziraat işleri taşıtları işletme 
masrafları 0 900 500 900 500 

32 Ziraat işleri taşıtları onarma 
masrafları 0 245 501 245 501 

33 Veteriner işleri taşıtları işlet
me masrafları ' 0 189 000 189 000 

34 Veteriner işleri taşıtları onar
ma masrafları 0 79 000 79 000 

35 Pamuk işleri taşıtları işletme 
masrafları O 0 10 000 

36 Pamuk işleri taşıtları onarma 
masrafları 0 0 5 000 

37 Yayın işleri ve köy etüdleri ta
şıtları işletme masrafları 0 8 000 8 000 

38 Yayın işleri ve köy etüdleri ta
şıtları onarma masradfları 0 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 1 159 800 1 444 001 1 444 001 

312 4481 sayılı Kanunun 3 ncü ; ; :*;'r / ^ '/_.>" j '^ 
maddesi gereğince verilecek > 
zaruri masraflar 150 000 150 000 150 000 

Üçüncü kısım yekûnu 4 090 100 5 219 941 5 229 941 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
405 4291 sayılı Kanun gereğince 

hayvan sağlık memurlarına ve
rilecek hayvan yem bedeli 30 000 30 000 30 000 

416 Okullar umumi masrafları 
10 Bölge tarım okulları 445 000 510 000 510 000 
20 Teknik tarım okulları 900 000 1 170 000 1 170 000 



Tanm Vekaleti 385 — 

. . . . . . • ' • • • • ; • 

*r 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Teknik bahçıvanlık okulları 450 000 570 000 570 000 
Hayvan sağlık memurları ve 
Nalbant Okulu 118 000 125 000 125 000 
Makinist okulları 75 000 100 000 100 000 

Fasü yekûnu 1 988 000 2 475 000 2 475 000 

Zirai savaş 
Umumi masraflar 2 876 250 3 000 000 3 000 000 
Savaş enstitüsü ve savaş istas
yonları masrafları 110 000 110 000 110 000 
Fümigatuvarlar masrafları 20 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 3 006 250 3 140 000 3 140 000 

Tarla ziraati tohum ıslah, dene
me, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk işleri umumi masrafları 
Tohum ıslah, deneme üretme 
işle.ri ve kurumları 250 000 250 000 250 000 
Kimyevi gübre denemeleri 146 790 0 0 
Hayvan yemi, cayır ve mera, 
yağ ve lif bitkileri araştırma
ları- 127 000 127 000 127 000 
Kauçuk bitkileri ıslah, deneme 
ve üretme işleri 10 000 40 000 40 000 
Köy çayır ve meralarının ıslah 
ve toplu köy yoncalık ve ko
rungalıkları tesisi 1 125 000 500 000 500 000 
Melez mısır demostrasyon ve 
teşmili işleri * 0 25 000 25 000 

# Fasıl yekûnu 1 658 790 942 000 942 000 

Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin ve. çay umumi 
masrafları 
Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik 
ve süs nebatları işleri ve ku- ^ 
ramları 888 200 900000 900 000 
Zeytin işleri ve kurumlan 128 000 130 000 130 000 
3788 ve 5748 sayılı kanunların 
g^ektMiği çay illeri 100 000 125 000 125 000 



— 386 — T&run vekâleti 

F. M. 

40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Köylü fındıklarının ıslahı 
Köylerde kurulacak toplu köy 
bağ ve meyvalıkları 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

taMsatı 
Lira 

1 116 2i 

0 

0 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen fealbul edilen 
Lira Lira 

15 000 

35 000 

1 205 000 

15 000 

35 000 

1 205 000 

420 

422 

423 

424 

435 

îpekböcekcilik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri umumi masraf 
lan 

10 îpekböeekcilik i şleri ve kurum
ları 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri 
ve kurumları 

37 915 

109 000 

10 
20 
30 
40 

Fasıl yekûnu 146 915 

Pamuk işleri umumi masraf
ları 112 873 
Tohum temizleme evleri ve ma- • 
kina işleri umumi masrafları 500 5§8 
Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji 
ve serum kurumları ve lâbora-
tuvarkur kurma ve yönetim iş
leri umumi masrafları 
Umumi masraflar 156 000 
Veteriner sağlık kurumları 573 870 
Hayvan tazminatı 400 000 
Veteriner malzeme ambarı 58 250 

65 000 

120 000 

185 000 

120 000 

700 000 

65 000 

120 000 

185 000 

120 000 

700 000 

256 000 256 000 
623 870 623 870 
380 000 380 000 
59 000 59 000 

10 
20 

30 

40 
50 

Fasıl yekûnu 

Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 
Aygır depoları 
Koyun ve kürk hayvanları ve 
numune ağılları 
Sığır ıslah ve yetiştirme işleri 
ve kurumları 
Suni tohumlama 
!Öraaveorganizasyon 

1 188 120 

1 000 000 

50 000 

421 000 
70 000 

1 OOO 

1 318 870 

% 

tL 090 000 

40 000 

421 000 
120 000 

1 000 

1 318 870 

1 090 000 

40 000 

421 000 
120 000 

1 000 

Fasıl yekûnu 1 542 000 1 $72 000 1 672 000 



V, 

426 

428 

429 

' 

• 

M, 

10 
20 
30 

0 
0 
0 
0 
Q 

0 

0 
0 

10 
20 
30 

â&m Vekâleti 

Tahsisatın nevi 

Merinos işleri umumi masraf
ları 
Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su 
ye arteziyea işleri umumi mas
rafları 
Küçük su? ve arteziyen işleri 
Sulama- istasyonları 
Kimyevi gübre ve denemeleri 
teşmili 

Fasıl yekûnu 

Kimyevi madde, ecza ve* ilâçlar 
Okullar 
Zirai savaş 
Tarla, airaa&i işleri 
Bahçe ziraati işleri 
îpekfoeeefcç l̂ik, tavukçuluk ve 
arıcılık işleri 
Veteriner savaş işleri «ve ku
rumları 
Veteriner zootekni işleri 
Merinos işleri 
Ziraat işiten 

1 Veteriner isleri 
Yayın işleri 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 
tahsisatı 
Lira 

100 000 

62 O0Û 
144 000 

0 

206 000 

21 8û0f 
2 204 801 

10 100 
41 000 

3 125 

2J&00& 
30 ootr 
2 000 

0 
0 
0* 

2 530*826 

- 3 â ? -
İ953 yılı için 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

80 000 

764 352 
450 000 

140000 

1 354 352 

Q 
0 
0 
0 

0 

ft 
0 
Û 

3 632 181 
401 500 

440 

4 034 İM 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

80 000 

' 764 352 
450 000 

140 om 

1 354 352 

0 
0 
0 
0 

0 

9 
0 
0 

3 632 181 
401 500 

440 

4 034 121 

430 Avanslar 
10 4291 sayılı Kanun gereğince 

hayvan. sağlık memurlarına ve-

20 

431 
450 

rilecek hayvan avansı 
Ziraat öğretmenleri hayvan ve 
binek takımı avansı 

Fasıl yekûnu 

At yarışları ikramiyesi 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verile
cek burslar 

5 100 

30?0©& 

35 100 

40 000 

652 100 

5 100 

5^0Öfr 

55 100: 

40 000 

652 100 

5 100 

50 000 

55 100 

40 000 

696 350 



36Ö —*" Tarım Vekâleti 
1952 1953 yüı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

' tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 58 000 33 000 33 000 
20 Başka her çeşit masraflar. 210 000 135 000 135 000 

Fasıl yekûnu 268 000 168 000 168 000 

214 250 . 214 250 214 250 

443 481 249 000 249 000 

657 731 463.250 463 250 

237 325 110 063 110 063 

60 000 70 000 70 000 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kaüuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanıla
rak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerir 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ye konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

30 Türkiye'de yapılacak milletler
arası teknik toplantılar ve açı
lacak yetiştirme merkezleri 
umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 
Fuar, sergi ve teşvik umum 
masrafları 

10 îç fuarlar 
20 Hayvan sergileri ve teşvik ik

ramiyeleri 

5 000 

185 063 

260 000 150 000 150 000 

3 000 3 000 3 000 

150 000 170 000 170 000 

214 250 . 214 250 

443 481 249 000 

657 731 463.250 

237 325 110 063 

60 000 70 000 

0 5 000 

297 325 185 063 

5 000 

185 063 
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30 

10 
20 
30 

Tarım Vekâleti 
1962 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları ve teşvik ikrami
yeleri 

Fasıl yekûnu 

Kurslar umumi masraftan 
Yatılı makinist kurslan 
Yatılı ve yatısız zirai kurslar 
Veteriner kurslan 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

18 919 

171 919 

385 000 
110 000 

1 000 

496 000 

17 009 717 

— ââ§— 
1953 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 

188 000 

350 000 
110 000 

1.000 

461 000 

19 623 856 

15 000 

188 000 

350 000 
110 000 

1 000 

461 000 

19 668 106 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 50 000 65 198 65 198 
Eski yıllar borçlan 

10 1948 - 1951 yıllan borçlan 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar 

904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddele
ri gereğince özel idarelere ya
pılacak yardımlar 150 000 175 000 175 000 

30 000 
5 000 

35 000 

85 000 
.,_ .—=:—: = 

8 000 
2 000 

10 000 

75 198 

8 000 
2 000 

10 000 

75 198 

Altıncı kısım yekûnu 150 000 175 000 175 000 
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F. Mi Tafeafeatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
îkincf lıfcım yekûnu 
Üçüıfiüb lagm yektaı 
DördtTîîclf Kısım yektaı 
Beşinci kısım yekûnu 
Altnttu kısan yekûn» 

UMUMİ YEKUN 

Ya&mımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

0 Zirai savaş işleri 
0 Savaşa «nslitüleri ¥@ istasyon

ları 
0 Fümigatuvarlar 
0 Tarla ziraati ıslah, deneme ve 

üretme işleri 
0 Bahçe, ziraati işleri 
0 îpekftöeelçilik, tavukçuluk ve 

arıcıîtfirî§^ri 
0 Tohum4 temizleme evleri 
(T Veteriner savaş işleri 
0 Veteriner zootekni işleri ve ku

rumları 
0 Okullar 
0 Kurslar 

10 Ziraat işleri ve kuramları 
20 Veteriner işleri ve kurumları 
30 Yayın işleri 

PasıL yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira1 Lira Lira 

>«Hk. 
18 681 626 
4090 10$ 
17 009 717 

mm 
ısa ooa 

40 021 843 

5 400 
20 212 sm 
5 219 941 
19 623. 856 

70 İ9İT 
175 000 

45 312 260 

5 400 
&) 712 480 
.5 229 941 
19 668 106 

75 Î9f 
175 000 

c 4Ş 866 125 

7 000 

10 000 
50$ 

10 000 
40 000 

8 540 
23 000 
20 000 

10 000 2a ooo 
13 000 

0 
> 

170 040 

0 
0 
0* 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
Q* 
0 

63O0ÛÛ 
30. aOO. 
470Û 

665 200 

0 
0 
0 
0 
0 

oo
o 

0 
0 
0 

630 QâQ 
30 500 
4 700 

665 200 

Tîî Makma-, alet VB geret?îer onarı
mı 

0 Zirai savaş işleri 40 000 Q 0 
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M. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10 
20 
30 
40 

i) 
0 
0 

10 
20 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

-
£ 

Tahsisatın rar'i 

Tarla ziraati işleri 
Bahçe ziraati işleri 
%ekböcekçilik, iftvafcf uluk ve 
ajncılık işleri 
lohum temizloiBfi evleri 
Küçük su işleri 
Vilâyetler ziraat ve îteknik zi
raat teşkilâtı 
Veteriner zootöfcai işleri 
Okullar 
Kurslar 
Ziraat işleri ve tasımları 
Veteriner işleri -«e kurumlan 
¥ayın işleri 
Eamuk işleri ne «kurumları 

Fasıl yekûnu 

ÎT - ISatınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Tohum .ıslah işleri 
Veteriner zootekni işleri 
Okullar kamulaştırma işleri 
Ziraat işleri ve kurumları 
Veteriner işleri ve kurumları 

Faali yekûnu 

Yapı işleri 
Bahçe ziraati 
îpekböcekçilik, tavukçuluk f«e 
arıcılık işleri 
Tohum temizleme evleri 
Küçük su-ve sulama istasyoıt-
İtGVl 
Vilâyetler ziraat ve teknik -zi
raat teşkilâtı 
Ş ^ t e m e r savwş <igfteri 
Veteriner zootekni işleri 
Ofcpllar 
ŞKurİte * 

Eai8l yekûnu 

1952 
Tı l ı 
tahsisatı 
Ltîva 

Mm) 
16 000 

8 <m 
50.000 
7 500 

100.000 
5 000 

• M .250 
13 000 

0 
,0 
0 

5 000 

3*0550 

90 260 
275 000 
SS^OOO 

O 
*0 

490 260 

» 

40.4ÛD 
^§^§00 

mm® 
%m> 

Mâm 
7 000 
i8iâÖD 

M&0 
15 ÖD0 

mı^m 

1953 yıh için 
Hükümetçe 

istenen 
Mra 

D 
0 

,0 
0 
.0 

0 
0 
D 
0 

550 000 
4.500 
uoao 
5 i m 

560 500 

0 
0 
D 

8©JQ01 
aao^eo 
980 ^«01 

# 

m 
o 

* 

^ 

ıe 
# 

. • - • * • * * > • • 

. - & • 

>© 

0 
—r.ı ' . f ı r .m' w ' • ' •: 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lir* 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

550 000 
4 500 
1 000 
5 000 

560 500 
• H J T ı 

' t ' : < i * 

0 
0 
0 

60 001 
200 000 

260 001 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

o 
( . '«UlÜlI- iM. . ' . - . !•!•••• .. 



392— Tarım Vekâleti 
1952 1953 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istemen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Satın alınacak makina, alet ve 
gereçler 

O Zirai savaş işleri 1 250 000 0 0 
0 Tarla ziraati işleri 100 000 O 0 
0 Bahçe ziraati işleri 75 000 0 O 
0 tpekböcekçilik, tavukçuluk ve 

arıcılık işleri 10 000 O 0 
0 Küçük su ve sulama istasyon

ları v 30 000 0 0 
0 Vilâyetler ziraat ve teknik zi

raat teşkilâtı 400 000 O 0 
0 Veteriner savaş işleri 180 505 0 0 
0 Veteriner zootekni işleri 30 500 0 0 
0 Merinos işleri 1 995 0 0 
0 Okullar 60 000 0 0 
0 Kurslar 250 000 O 0 

10 Ziraat işleri ve kurumları 0 3 414 060 3 414 060 
20 Veteriner isleri ve kurumları 0 300 234 300 234 
30 Yavm işleri O 46 000 46 000 
40 Pamuk işleri ve kurumları 15 000 79 001 79 001 

Fasıl yekûnu 2 403 000 3 839 295 3 839 295 

Teknik tarım ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verileecek araç ve 
gereçler 160 400 85 500 85 500 

Sermaye teşkili 
Türkiye Cumhuriyeti ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 

10 Muhtaç çiftçilere ödünç tohum
luk verilmesine dair 5254 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 2 256 074 2 206 735 2 206 735 

20 3788 sayılı Çay Kanununun 5 
nei maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 7 500 2 248 835 2 248 835 

30 5389 sayılı Kanun gereğince : 
çıkarılan tahviller için vapıla-
cak ödemeler " l 206 290 2 239 400 2 239 400 

Fasıl yekûnu 3 469 864 6 694 970 6 694 970 



Tarım 

M. Tahsisatın nev'i 

Karşılık paralar anlaşması ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasında açılacak 
fonlar 

10 Küçük çiftçilerin hayvanla çe
kilen alet ye makinelerle teçhi
zi için Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu adına açılacak fon 
karşılığı 

20 Yeni arazi açmaları yapacak 
çiftçilere açılacak kredileri fi
nanse etmek üzere açılacak fon 
karşılığı 

30 Muhtelif çiftliklerde yeniden 
bir milyon dönüm arazinin 
açılması için Devlet Üretme 
Çiftlikleri umum Müdürlüğü 
adına açılacak fon karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Döner sermaye 
0 Sığır yetiştirme döner serma

yesi 
0 Merinos yetiştirme döner ser

mayesi 
0 Haralar döner sermayesi 
0 Tavukçuluk ve arıcılık döner 

sermayesi 
0 Okular döner sermayesi 
0 Bahçe kültürleri döner serma

yesi 
10 Ziraat işleri ve kurumları 
20 Veteriner işleri ve kurumları 

Fasıl yekûnu. 

Yatırımlar yekûnu 

0 Taşıt mubayaası 
0 înşaat 

U M U M Î Y E K Û N 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 041 400 2 958 600 2 958 600 

l 000 000 3 000 000 3 000 000 

500 000 2 170 650 2 170 650 

6 541 400 8 129 250 8 129 250 

30 000 
100 000 

2 806 000 
20 000 
10 000 
50 000 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

0 2 702 048 2 702 048 

3 016 000 2 702 051 2 702 049 

16 752 818 22 936 767 22 936 765 

0 372 750 0 
0 1 249 223 0 

0 69 871 000 0 



# 
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27 - Ulaştırma Vekâleti 



Rapor 

21 .1 . 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Tetkiki bize havale buyrulan Ulaştırma Vekâleti 1953 malî yılı Bütçesine dair görüş ve fikir
lerimizi arz ediyoruz. 

1. Vakâletin 1953 malı yılı A/ l cetvelinde 1952 yılma nazaran 93 052 liralık bir eksilme ve 
A/2 cetvelinde ise aynı yıla nazaran 381 676 liralık bir artma görülmektedir. Şu hale göre, bütçe
nin heyeti umumiyesinde geçen yıla nazaran 381676 — 93 052 = 288 624 liralık bir tahsisat fazla-
lığı mevcuttur ki bu da yatırımlara aittir. 

2. Geçen yıla nazaran eksik olarak istenilen tahsisatlar şunlardır : 

Eksiltme 
B. M. miktarı L. * Hizmetin cinsi 

201 12 29 400 İller memurları aylığı 
202 11 1 980 Merkez hizmetlileri ücreti 
202 12 19 140 İller » » 
204 — 17 000 Yabancı uzman ve hizmetliler ücreti 
207 — 1 499 Yabancı dil para mükâfatı 
209 — 2 093 Emekli Sandığına yapılan ödemeler 
304 11 500 Merkez posta ve telgraf ücreti 
304 12 3 500 iller posta ve telgraf ücreti 
305 12 1 000 İller kira bedeli 
307 50 4 500 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluklariyle 

başka giderleri 
416 — 66 340 Yüksek Denizcilik Okulu Genel giderleri 
453 10 13 300 Kurum ve derneklere katılma payı 
711 20 2 000 Şamandra bakım ve onarımı 

162 252 Toplam 

Hükümet gerekçesinde mufassalan anlatıldığı gibi bu indirimlerin bir kısmı zaruri, bir kısmı da 
tasarruf hüviyet ve karekterini taşımaktadırlar. 

3. Geçen yıla nazaran fazla olarak istenilen tahsisat şunlardır : 

İstenilen faz
la tahsisat 

B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

201 
302 
302 
301 
302 
302 
306 

11 
11 
•10 
30 
20 
30 

Merkez memurları aylığı 12 300 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 30 000 
İlle geçici hizmetliler ücreti 3 900 
Merkez demirbaşı 200 
İller döşemesi 600 
İller demirbaşı 700 
Giyecekler 5 400 



— 397 — 

B*£ ödeneğin çeşidi 

İstenilen faz
la tahsisat 

Lira 

içL#teev yelluğu 
jPHaBfkaB ve memurlarının vazife ile gemilere gidip gelmek için deniz 

Merkez memurları tedavi giderleri 
İller memurları tedavi giderleri 
Vekâlet otomobili onarma giderleri 
Mayın yoketme giderleri 

Yatırımlar 

Liman idarelerine ait taşıtların onarımı 
Limanları temizleme, tarama ve mendirek giderleri 
Şamandıra yapma ve yerine götürme giderleri 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar 

5 000 

3 000 
600 

2 000 
500 

3 000 

8 000 
260 000 

2 000 
113 676 

Yekûn 450 876 

450 876 — 162 252 = 288 624 lira geçen seneki bütçeye nazaran fazlalık. 

Şimdi bu ödenek fazlalaşmalarını tahlil edelim: 

B. M. 

201 11 Teşkilât Kanununa göre merkez memurların adedi 140 tır. Bunların 22 adedi (L) cet
velinde bulunmakta 118 adedi ise fiilî kadroyu teşkil etmektedirler. 118 memurun yıllık 
ödenek tutarları 547 500 liradır. 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre bir ve iki üst 
derece aylık alan memurların aldıkları farklar tutan da 47 400 lira tutmakta ve bu 
bölüme bilhesap 547 500 

47 400 

594 900 lira ödenek konmuştur. Bu ödeneğin kabulü gerekir. 

Bu vesile ile İdarece görülen lüzum üzerine bu sene (L) cetvelinde yapılan değişiklikleri arze-
diyoruz. 

(L) cetvelinden çıkarılan kadrolar 

Unvan Aded Maaş 

(L) cetveline alınan kadrolar 

Unvan Aded Maaş 

Evrak müdürü (merkez) 
Ressam (merkez) 
S. 1. Yönetim şefi (iller) 
S. 4. Uzman (iller) 
Yıllık tutarı 16 800 lira. 

1 
1 
1 
1 

60 
50 
40 
50 

Başmüfettiş (merkez) 
Memur (merkez) 
Memu (iller) 

18 000 lira. 

1 
1 
4 

90 
20 
20 

Şu halde 1 200 lira gibi cüzi bir tasarruf mevcuttur. 
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Ayrıca Deniz Okulu Tatbikat gemisinin kadro dışı edilmesinden (L) cetveline aLnan kadrolar

dan dolayı 32 400 liralık tasarruf kaydedilmiştir. Bu kadrolar şunlardır : 

90 liralık kaptan 
80 » iki aded zabit ve başmakinist kadrosu 

' 70 » bir kadro 
35 » iki şef kadrosu 

B. M. 

203 11 Buraya teklif edilen 30 000 Mra ile üç aded hava taknisiyeni (biri tayyare gövdesi ve 
havacılık uzmanı, diğeri makina uzmanı ve bir diğeri de hava trafik ve kontrol uzmanı) 
ile bir tercümecinin istihdamı düşünülmektedir. Bu teşebbüs memleketimizde sivil ha
vacılık ve hava ulaştırma sahalarında hayati önemi haiz dâvalarla uğraşacak müstakbel 
bir teşekkülün öncüsü olarak telâkki olunabilir. Tahsisat isteği yerindedir. 

203 12 Hükümet gerekçesinde kâfi izahat vardır. 

301 30 Bu cüzi artışa lüzum vardır. 

302 20 Bu fazlalığa lüzum vardır. 

302 30 Bu fazlalığa lüzum vardır. 

303 Bu bölüme bütçenin tanzimi sırasında, geçen yılın aynı olarak 11 000 lira ödenek kc-
nulmuş ve 5 . X I I . 1952 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ve yayımı tarihinden üç 
ay sonra yani Mart 1953 tarihinde yürürlüğe girecek olan (Türk Denizci Kütüğü ve 
Gemi Adamları Sınavları hakkında) ki Yönetmelikte numuneleri bulunan 16 cins 
matbu evrak ve defterlerin kâğıt ve basım işleri karşılığı hesaba katılmamış ve pek 
cüzi bir kısmı 1952 yılı ödenek bakıyesiyle temin olunmak üzere teşebbüse geçil
miş ise de bu evraktan mühim bir kısmının 1953 yılında sağlanacak tahsisatla bastı
rılması zaruri bulunmuş ve Hükümetçe teklif olunan 11 000 liralık tahsisatın Vekâ
letin ancak merkez ve iller teşkilâtının normal ihtiyaçlarının karşılığı olarak ko
nulmuş bulunmasından bahse konu ihtiyacı karşılamak üzere 741 nci bölümün 90 ncı 
maddesinden tasarrufu mümkün görülen 9 000 lira tahsisatın bu bölüme eklenmek 
suretiyle bölüm tahsisatının 20 000 liraya çıkarılmasını ve ihtiyacın bu şekilde karsi' 
lanmasını teklif ediyoruz. 

307 20 Geçen yıl alman 10 000 lira ödenek yetmediğinden 7 500 liralık tahsisat aktarma yolu 
ile temin olunmuştur. 5 000 liralık artış bu yüzden yerindedir. 

307 70 Vasıtaları bulunmıyan liman başkan ve memurlarının bilûmum deniz nakil vasıtaları
nın kontrolü için kiralıyacakları taşıtların bedeli olarak 1952 yılı Temmuz sonuna ka
dar 6 900 küsur lira sarf edilmiştir. 1953 yılı ihtiyacını karşılamak üzere bu bölüme Hü
kümet geçen yıla nazaran, 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif etmiştir. Raportör ola
rak bu ödeneği de kifayetsiz buluyor. Ve arzedeceğimiz esbabı mucibeye istinaden 
tahsisatın en aşağı 15 000 liraya çıkarılmasını teklif ediyoruz. Liman ve deniz işleri 
Dairesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini ihtiva etmektedir. Bu dört 
bölgede ceman 56 liman mevcuttur. Liman idarelerinin bir kısmı kendi motorlu vasıta-
lariyle deniz taşıtlarının kontrolünü yapmaktadırlar. 46 liman idaresi ise bu-hizmeti 
cılız şekilde yapmaktadır. Burada teklif edilen tahsisatla her liman idaresine 200 lira 
gibi cüzi bir hisse düşmektedir ki, maksada kâfi gelmekten çok uzaktır. Vekâletin 
dolayısiyle liman idaresinin asli vazifelerden biri sayılması icabeden deniz nakil vası
talarının kontrol ve irtibat işinin aksamasiyle âmmenin emniyet ve selâmeti bakımın
dan çok acı durumlar tahaddüs edebilir. 
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F. M. 

308 11/12 Merkez ve iller memurları için bu yıl ceman 2 600 liralık fazla tahsisat istenmektedir. 
Bu isteğin kabulü zaruridir. 

309 12 Vekâlet otomobili onarımı için istenilen 500 lira fazla tahsisat yerindedir. 

417 11952 yılında mayın yoketme giderleri olarak alınan tahsisat yetişmediğinden bu yıl 
3 000 liralık fazla tahsisat teklif olunmuştur, istek yerindedir. 

712 Bu bjjlümdeki 8 000 lira fazlalık için Hükümet gerekçesinde kâfi ve mukni izahat var
dı*. 

742 Hükümet teklifinde bu bölüme geçen yıla nazaran 260 000 lira fazlasiyle 310 000 lira 
tahsisat' konulmuştur. Bu tahsisatla askerî ve ticari önemi haiz olan Çanakkale 'de Ece-
bat limaniyle, Bandırma, Fethiye, Urla, Gelibolu ve Kmalıada limanlarının taranarak 
temizlenmesi ve İstanbul'da Sarıyer Balıkçı mendireğiyle, Kartal mendireğinin temdidi 
ve temizlenmesiyle taranması işleri 1953 yılı programında derpiş olunmuştur. Tahsisa
tın tevzii de şöyledir: 

Lira 

30 000 Eceabat 
45 000 ıSarıyer 
85 O0O Bandırma 
50 000 Fethiye 
45 000 Urla 
30 000 Oelibolu 
18 000 Kmalıada 
7 000 Kartal 

310 000 Yekûn 

Mütalâamız : 
A) Yapılması derpiş olunan bu işlere konulan tahsisatın ancak bir kısmı keşfe müstenittir. Di

ğerleri birer tahminden ibarettir. 

B) Ulaştışma Vekâleti bu işleri bizzat yapabilecek durumda değildir. Bir kısmını Bayındırlık 
Vekâletine yaptırmayı düşünüyor. Diğer yandan Denizbank'm bunları kısmen de olsa, yapmayı de-
ruhde edeceği söyleniyor. 

C) Bu hususta .bir formül bulmak, eksik keşifleri tamamlamak ve işi kuvveden fiile çıkarmak 
zaman meselesidir. 

D) Bayındırlık Vekâletinin, limanları tarama ve temizleme işlerinin, memleketşümul bir çapta 
ele alacağını ve bu sahada da milyonlar sarf edeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sebeplere bina
en bu bölüme konulmuş olan tahsisattan 5 000 lirasını yukarda arzettğimiz sebebe binaen 
307 nci bölümün 70 nci ve 55 000 lirasının da aşağıda sebebini arzedeeeğimiz 752 nci bölüme akta
rılmak üzere 60 000 lirasının indirilmesini teklif ve bu teklifte fayda mülâhaza ediyoruz. 
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752 Bu bölüm 'için teklifimiz; bölüm 307 madde 70 münasebetiyle mufassalan arzettiğimiz 
veçhile deniz taşıtlarını kontrol deniz idarelerinin en mühim asli vazifelerindendir. Bu 
vazifenin lâyıkiyle yapılmasını sağlamak için vazifeli personeli imkân nispetiade^teçhiz 
etmek gerektir. Mersin ve Zonguldak gibi trafiği yüksek liman idarelerine birer motor 
almak üzere 742 nci bölümden teklif ettiğimiz 60 000 liralık indirmenin 55 000 lirası
nın bu bölüme konulan 8 000 liralık tahsisata eklenmesini teklif ediyoruz. 

761 Şamandra yaptırma ve yerine götürme giderleri 'için geçen yıla nazaran istenilen 2 000 
liralık fazla tahsisat Hükümet gerekçesinde de görüleceği gibi zaruridir. 

741 90 Bu yıl geçen yıla nazaran 113 676 lira fazlasiyle 186 000 lira istenilmiştir. Gerekçede 
Bayındırlık tasnif edildiği gibi bu tahsisatın izahı zaruri işler için konulmuş ise de, yapılan tetki-
Bütçesinde kat sonunda Sürmene'de Liman Dairesi için satın alınması düşünülen binanın istimlâk 

sahasına dâhil olduğu öğrenilmiş bulunmasından satın alınmasından sarfınazar olun
muş ve bu bina için konulmuş bulunan 4 000 lira ile Yüksek Denizcilik Okulu binasının 
esaslı onarımına karşılık olarak konulmuş bulunan 125 000 lira tahsisattan 5 000 lira
sının Vekâletin 303 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümüne nakledilmek üzere indirilme
sini teklif ediyoruz. 

Değiştirme teklifleri : 

B. 

303 
307 
741 
742 
752 

M. 

70 
90 
— 
— 

Hükümetin teklifi 

11 000 
10 000 

180 000 
310 000 

8 000 

Raportörlerin teklifi 

20 000 
15 000 

177 000 
250 000 
63 000 

X 9 000 
X 5 000 
— 9 000 
— 60 000 
X 55 000 

Yekûn 525 000 Yekûn 525 000 

Ulaştırma Vekâleti 1953 malî yılı Bütçesinin tetkik ve tahlili 
Yüksek Komisyonun ıttılaına saygılarımızla arzediyoruz. 

ve bu meyandaki tekliflerimizi 

Siird Mebusu 
Baki Erden 

Erzincan Mebusu 
Nahid Pekcan 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ilimıei kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 5 400 5 400 5 400 

liirinci kısım vekûıııı 5 400 5 400 5 400 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları acık 
maaşı 3 000 3 000 3 000 

582 600 
857 100 

500 

594 900 
827 700 

500 

594 900 
827 700 

500 

Fasıl yekûnu 1 443 200 1 426 100 1 426 100 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 95 880 93 900 93 900 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 215 340 196 200 196 200 

Fasıl yekûnu 311220 290 100 290 100 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 0 • 30 000 '30 000 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 2 400 6 300 6 300 

Fasıl yekûnu 2 400 36 300 36 300 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle , 
bunlra yardımcı personelin üc
retleri 17 000 0 0 
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F. M. 

206 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

Ulaştırma Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm var-
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı 

Fasıl yekûnu 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

16 000 

34 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

16 000 

34 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

16 000 

34 000 

2 400 

3 000 

2 500 

3 500 

61 400 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 1 1 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 Ve 39 ncu maddeleri gere 
ğince T. C. Emeldi Sandığına 
yapılacak ödemeler 96 493 94 400 94 400 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
217 Ücretler ve tazminler 

•10 Ek görev tazminatı 4 225 4 225 1 225 
20 Askerlik dersi öğretmenleri 

Ücreti 300 300 300 
Fasıl yekûnu 4 525 4 525 4 525 

tkincı kısım vekûnu 1 939 838 1 914 926 1 914 926 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

301 

302 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

• 4 000 
700 

1.800 
3 000. 
3 000 
5 000 

17 500 

4 500 
1 500 
3 500 
5 000 
6 500 
8 000 

# 

4 000 
700 

2 000 
3 000 
3 000 
5 000 

17 700 

4 500 
2 100 
4 200 
5 000 
6 500 
8 000 

4 000 
700 

2 000 
3 000 
3 000 
5 000 

17 700 

4 500 
2 100 
4 200 
5 000 
6 500 
8 000 

Fasıl yekûnu 29 000 30 300 30 300 

303 

304 

305 

Basılı kağıt ve defterler 11 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücrt-
leri 4 500 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 14 000 

21 Merkez telefon masrafları 9 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 8 000 

11 000 20 000 

4 000 

10 500 
9 000 
8 000 

4 000 

10 500 
9 000 
8 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

35 500 

2 250 
12 350 

14 600 

31 500 

2 250 
11 350 

13 600 

31 500 

2 250 
11 350 

13 600 
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F. 

306 
307 

308 

309 

404 

M. 

10 
20 
30 
40 

0 

70 

11 
12 

11 

12 

_ Ulaştırma 

Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi ulman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluklariyle başka giderleri 
Liman Başkan ve memurları
nın vazife ile gemilere gidip 
gelmeleri için deniz taşıtları 
ücretleri 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğincee 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masraf lan 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Vekâleti 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

23 600 

6 200 
10 000 
18 000 

5 000 

4 500 

7 000 

50 700 

* 

1 400 
3 000 

4 400 

2 000 

1 500 

3 500 

189 800 

1953 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

29 000 

6 200 
15 000 
18 000 

5 000 

0 

10 000 

54 200 

2 000 
5 000 

7 000 

2 000 

2 000 

4 000 

198 300 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

29 000 

6 200 
15 000 
18 000 

5 000 

0 

15 000 

59 200 

2 000 
5 000 

7 000 

2 000 

2 000 

4 000 

212 300 

403 
416 

Bördüncü hısım -
hizmetleri 

Temsil masrafları 

Daire 

Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 

1 500 

314 000 

1 500 

247 660 

1 500 

247 660 
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M. Tahsisatın nev'i 

Mayın yok etine masrafları 

Liman idarelerinin deniz taşıt
ları işletme masraflan 

Yayın masrafları 
10 Satınalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 
10 1948 - 1951 yıllan borçlan 
20 1928 - 1947 » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

1952 1953 yılı için 
Y i l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

6 000 9 000 9 000 

10 000 10 000 10 000 

4 500 4 500 4 500 
2 000 2 000 2 000 
6 500 6 500 6 500 

93 300 80 000 80 000 

5 000 5 000 5 000 

98 300 85 000 85 000 

436 300 359 660 359 660 

3 000 3 000 3 000 

4 500 4 500 4 500 
500 500 500 

5 000 5 000 5 000 

8 000 8 000 8 000 



Ulaştırma Vekâleti 

Tahsisatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAH YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
tkinei kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnn 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 

5 400 
l 939 838 

189 800 
436 300 

8 000 

2 579 338 

3 000 

5 400 
1 914 926 

198 300 
359 660 

8 000 

2 486 286 

3 000 

5 400 
1 914 926 

212 300 
359 660 

8 000 

2 500 286 

3 000 

Makina alet Ve gereçler onarı
mı 
Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret araç ve gereçlerinin 
onarımı 
Şamandra bakım ve onarımı 

Fasıl yekûnu 

800 800 800 
5 000 3 000 3 000 

5 800 3 800 3 800 

Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 7 000 15 000 15 000 

Tl - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Limanları temizleme, tarama 
ve mendirek masrafları 50 000 310 000 250 000 
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1952 1953 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahriratı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Liman idareleri için satınalına-
cak veya yaptırılacak taşıtlar 
Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme masrafları 

Yatırımlar yekûnu 

Yapı işleri ve esaslı onarma
lar (Bayındırlık Vekâleti Büt
çesine aktarılacak) 

8000 

3 000 

76 800 

72 324 

8 000 

5 000 

344 800 

186 000 

63 000 

5 000 

339 800 

0 

Yatırımlar yekûnu 149 124 530 800 0 





28 - Çalışma Vekâleti 



Rapor 
22 . / . 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

Çalışma Vekâletinin 'Bütçesini ve bu vesile ile ona bağlı kurumların bünyelerini tetkik 
ettim. 

Vekâlet icrai salâhiyeti nispeten az olan bir Bakanlık olmak itibariyle mevcut bütçenin en 
büyük kısmı personele ait bulunmaktadır. (Âdeta murakabe veya teftiş vekâleti durumundadır). 

Kanunların tatbikat, murakabe ve kontrol bakımından Çalışma Vekâletine tahmil ettiği 
vazifeler çok genişlemiştir. Mevcut kadrolar bunları karşılamaya kâfi gelmemektedir. Kısmi 
bir çare olmak üzere Vekâlet iş müfettişlerinin sayısını yükselten bir teşkilât kanunu sevketmiş 
bulunmaktadır. Bütçede görülen fazlalık da esas itibariyle bundan tevellüt etmiştir. 

Çalışma Vekâletinin bünyesini tetkik ederken mevzuatın yeniden gözden geçirilmesi lâzımgel-
diği ve bununla muvazi olarak Vekâlet teşkilât ve bünyesinin de tekrar ele alınması icabettiği 
kanaatine vardım. Bu hususta bir misal arzedeyim. 

iş Kanununun 1Q işçi çalıştıran müesseselerden daha aşağı işçi çalıştıran müesseselerde tatbikma 
salâhiyet veren kanun 50 000 den daha fazla nüfuslu yerlerde 29 . IV . 1952 tarih ve 3/14927 nu
maralı Vekiller Heyeti karariyle tatbik mevkiine konmuştur. Bu suretle yüz bine yakın işçi ile aded-
leri çok yüksek rakamlara varan müessese Çalışma Vekâletinin teftiş ve murakabesine tâbi kılın
mışta. 

Bu tatbikatın tevlit ettiği ve etmekte olduğu içtimai ve iktisadi birtakım müşküllerin yanında 
kanunların iyi tatbik ve kontrol edilememesinden mütevellit müşküller de zuhur etmiştir. Halbuki 
kanunun yapılmasına hâkim olan bütün fikrî unsurlar 10 ve daha fazla işçi çalıştıran müesseselerde 
tatbik edilmesi gayesine matuftu. Bu kıstas daha aşağı işçi çalıştıranlar için kanunların hangi mad
delerinin nerelerdo tatbik edileceği, sıhhi şartları ne şekilde yerine getirileceği gibi çok esaslı me
seleleri tevlit etmiş bulunmaktadır. Bu arada kanım yapılırken birtakım görüşlerin telifi cihetine 
gidildiği de anlaşılmaktadır. Meselâ : Bir taraftan sanayi sahasına mahsus kanunun esasları ha
zırlanırken diğer taraftan ticari ve malî müesseseleri de kanunun şümulü içine almaya imkân veren 
maddeler kanunun şurasına burasına serpiştirilmiş bulunmaktadır. Bunun neticesinde bilvasıta 
yollarla kanunların tatbik sahaları alabildiği^ genişlemek istidadı göstermiştir. Bu 
arada alâkalıların Devlet Şûrasına başvurarak bu tatbikatı parçalayan karar istihsal ettikleri de gö
rülmektedir. Ezcümle bugün mevcut bankaların bir kısmı kanuna tâbi diğer bir kısmı de tâbi 
değildir, iş Kanununun 101 nci maddesinin son fıkrası bir bankanın veya sigorta şirketinin 
çalıştırdığı kaloriferci, kapıcı, hamal gibi işçi vasfım haiz müstahdemlerin sayısı 10 olduğu tak
dirde bu müessesede çalıştırılan diğer müstahdemlerin hepsini (işçi tarifine dâhil olmasa da) işçi 
sigortası hükümlerine tâbi tutulmaktadır. Bu tatbikata itiraz eden bir kısım müesseseler hakkında 
Devlet Şûrası Kanununun istihsali servete mahsus yerlerde tatbik edileceği mülâhazasiyle tevzii ser
vet müessesesi olan bankalara teşmil edilemiyeeeği neticesine varmıştır. Bunun üzerine bankalar tat
bikattan çıkarılmışlardır. Bilâhara Devlet Şûrası on sene sonra içtihadını değiştirmiş, kanunun bu
ralarda da tatbik edilmesi lâzımgeldiği kanaatine varmıştır. Eski kararını da istifade edenler için 
müktesep hak tanıyarak ortaya hukuk anlamiyle izahı zor bir haksızlık çıkarmıştır. Vekâletin tat
bik etmekte bulunduğu kanunların bünye ve mahiyetleri hakkında arzedilen misaller kanaatimce bir 
fikir vermeye kâfidir. 
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Çalışma Vekâletine bağlı kurumlara gelince : 

îtiraf etmelidir ki, bu kurumların hukuki mahiyetlerini her hangi bir hukaüç1 nazariyesine bağ
lamak çok müşküldür. Umumi heyetleri vardır. Fakat vazifeleri umum müdürlüklerin raporlarını 
tasvip etmekten ve istişari mütalâalar beyan etmekten ibarettir. Buna mukabil sigortalarda bu 
umumi heyet çok geniş salâhiyetleri haiz bir idare heyeti seçmektedir. (îşçi.ve iş veren azaları) 
Fakat işin asıl garip tarafı bu umumi heyetin malûm ve muayyen olmamasıdır. Çünkü her üç yıl
da bir toplanacak umumi heyetin hangi ticaret ve sanayi odalarından, hangi şehirlerdeki işçi mü
messillerinden, üniversite ve vekâletler gibi bâzı teşekküllerin hangi mümessillerinden mürekkep 
olacağım her üç yılda bir Çalışma Vekâleti ve profesörler için ise Millî Eğitim Vekâleti yeniden 
tâyin ve tesbit eder. Yani Çalışma Vekâleti isterse memleketin sanayii ile ilgisi bulunmıyan bina
enaleyh sigortalara tâbi işçisi olmıyan mmtakalarm ticaret ve sanayi odalarının mümessilleriyle 
işçi üyelerini umumi heyeti teşkil etmek üzere tâyin edebilir. Diğer taraftan sigorta teşekkülü
nün yalnız umum müdür ve muavinleri Hükümetçe tâyin edilmekte diğer bütün memurlar geni? 
bir muhtariyete sahip olan teşekkül tarafından seçilmektedir. Vekâletin bütçe ve programını tas
dik etmekten, ve umumi murakabe icrasından başka bir salâhiyeti yoktur. Arzedilen vaziyet işçi 
Bulma Kurumu için de ufak tefek değişiklikler ile vâkıdır. Bilhassa sigorta, malî bünyesi bakı
mından çok ehemmiyetli bir şekilde gelişmekte ve 400 000 işçisiyle de sosyal hayatımızı çok yakın
dan alâkadar etmektedir. Bu itibarla muhteriyet mevzuu üzerinde ciddî surette durmak lâzımdır. 
Vekâlet arzedilen hususların ıslahı üzerinde ciddî çalışmalara başlamıştır. Memlekette üç seneden 
beri çok kesif bir sendika hareketi başlamış bulunmaktadır. Bugün îş Kanununa tâbi işçilerin tak
riben % 50 si sendikalize olmuşlardır. Bu teşekküllerin iş hayatımızda muhtelif bakımlardan ar-
zettiği ehemmiyet izahtan varestedir. Bunlar bu bakımdan bir yandan Devletin üzerindeki kon
trol ve murakabesi takviye edilmeye mulıttç olduğu gibi diğer »yandan da iş hayatımızın faal bir 
unsuru haline gelmiş sendikaların temsili vasıflarının yeniden gözden geçirilmesi de zaruridir. 

Vekâletin bu hususlara da el koyduğunu müşahede etmiş bulunuyorum. 

2 326 572 (1953 yılı A/1 Bütçe tasarısı) 
1 650 050 (1952 yılı A/ l Bütçesi) 

676 522 (A/ l Bütçesi fazlalık) 
24 000 (A/2 Bütçesi yatırımlar) 

700 522 Geçen yıla nazaran fazlalık 

700 522 lira fazlalığın ana hatları itibariyle izahı : 

I - 'Teşkilât Kanununun istilzam ettirdiği : 

498 600 Maaş (Merkez ve iller) 
18 080 Çocuk zammı, ölüm ve doğum yardımı 
28 000 Emekli keseneği 
65 000 'Sürekli görev ve müfettişler yolluğu 

609 680 Y<*kûn. 
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II - Satınalmacak 3 aded taşıt için 

24 000 Satınalma bedeli 
6 600 iŞ'otfÖr ücreti 
4 800 Taşıt işletme ve onarması 
1 800 Taşıt garaj kirası 

360 Emekli keseneği 

87 560 Yekûn 

III - Kurs «giderleri : 

25 000 (Kurs yevmiye, yolluk ve giderleri) 
3 000 (Kurs öğretmenleri ücreti) 

28 000 Yekûn 
- — ' i 

TV - Gelişmenin istilzam ettirdiği : 

23 200 Ücretlerde artırma (Senelerden beri aynı ücreti alan hizmetlilere bir miktar zam re 
illere 8 daktilo ilâve) 

1 280 Emekli keseneği 
7 650 Merkez ve iller büro giderleri 
4 500 iR T. T. giderleri . 
1 500 Merkez ve iller tedavi giderleri 

12 000 Hakem kurulları ve is mahkemeleri huzuır ücretleri 

50 130 Yekûn 

Hulâsa 

Î09 680 
37 560 
28 000 
50 130 

(I) 
(n) 
(in) 
(IV) 

Yekûnu 
> 
» 
» 

725 370 
6 381 (Müteferrik artışlar % açık aylığı, giyecek, geçen yıl borcu ve saire) 

731 751 
31 229 (Geçen yıla nazaran noksan istenen 1 500 Asgari' ücret komisyonu huzur ücreti 

ödenekler) 29 000 Kurum ve derneklere katılma payı 
' 7 2 9 Eski yıllar borcu 

700 522 
31 229 

1953 yılı Çalışma Vekâleti Bütçesini tasvibinize arzederim. 

İstanbul Mebusu I 
J&ukerrvm Sarol 



Çalışma Vekâleti 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 
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1953 yılı için 

Hükümetçe Komisyonca 
iistenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım ~ Tahsisat ve v 

benzeri Özlük haklar 

Vekil tahsisatı 5 400 5 400 5 400 

Birinci kısım yekûnu 5 400 5 400 5 400 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları acık 
maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

318 300 
573 600 

1 

1 

891 902 

62 220 
66 900 

129 120 

0 
: - : . ' . 

7 000 

20 000 

1 200 

436 200 
954 300 

1 

3 750 

1 394 251 

68 700 
90 300 

159 000 

3 000 

9 000 

34 000 

1 600 

436 200 
960 900 

1 

3 750 

1 400 851 

68 700 
90 300 

159 000 

3 000 

i 

9 000 

34 000 

i 1 600 
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P. M. TâhsiBatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 

209 

210 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurl 
dimi 

32 Vilâyetler men 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığı-

,rı ölüm yar-

urları ölüm 

Fasıl yekûnu 

3 000 

1 000 

2 000 
360 

34 560 

4 000 

1 500 

2 000 
540 

52 640 

4 000 

1 500 

2 000 
540 

52 640 

na yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 

tkincı kısım yekûnu 

56 157 
2 100 

1 113 839 

85 429 
2 100 

1 696 420 

85 792 
2 100 

1 703 383 

301 

302 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma; 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
AydMlatma 

2 850 
2 000. 
2 000 
4 500 
2 500 
1 500 

15 350 

4 500 
4 000 
3 000 
4 000 
2 000 

3 000 
3 000 
3 000 
4 500 
2 500 
1 500 

17 500 

6 000 
5 om 
5 000 
5 000 
2 000 

3 000 
000 
000 
500 

2 5001 
1 500 

17 500 

6 000 
5 000 
5 000 
5 000 
2 000 



F. 

ûahima Vâkâlati 
1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
M. tahsisatın nev'i Lira 

60 Isıtma 

Taşıl yekûnu 

7 000 

24 500 

- 4 J 5 -
1953 yıh için 

Hükümetçe Komisyonca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

7 000 

30 000 

7 000 

30 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 9 500 9 500 9 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Mf&kez posta ve telgraf ücret 

ve masrafları 3 000 3 000 3 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

„ fŞ W 

**m*: 

21 
22 

305 
11 
12 

' * • • • 

ret ve masrafları 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

7-000 
7 000 
9 500 

26 500 

1 100 ' 
.23 000 

24 100 

10. 000 
8 500 
9 500 

31 000 

1 100 
25 300 

26 400 

10 000 
8 500 
9 500 

31 000 

1 100 
25 300 

26 400 

306 Giyecekler 2 000 2 550 2 550 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 4 500 9 500 9 500 
20 Geçici görev yolluğu 25 000 25 000 25 000 
30 MMIfttjşler yolluğu 80 000 140 000 140 000 
42 Tetkik için ecnebi memleket

lere gönderilecek vekâlet mü
fettişlerinin yolluğu 1 1 1 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlüer-
y le tanlara yardımcı personelin 

yolluk ve. başka masrafları 36 000 36 000 36 000 

Fasıl yekûnu 145 501 210 501 210 501 

308 4598 sayılı Kanun gereğincee 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 

11 Afeg&ez 1 000 1J00 1 500 



:16 

M. 

12 

11 

12 

31 

32 

- 'W'V l ' t ; * * • * » * 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas
rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

»kâleti 

1952 
Yıl ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 

0 

3 000 

253 451 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyönea 

istenen kabul edilen 
Lira 

3 000 

4 500 

2 000 

2 000 

4 500 

300 

8 800 

340 751 

Lira 

3 000 

4 500 

2 000 

2 000 

4 500 

300 

8 800 

340 751 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masraftan 2 000 2 000 2 000 
Komisyonlar huzur ücretleri 

10 5518 sayılı Kanunun 1 nci mad-
desi gereğince iş ihtilâfları ha
kem kurumlarına katılacakla
ra ödenecek huzur ücretleri 17 000 23 000 23 000 

20 tş Kanununun muaddel 32 nci 
maddesi gereğince asgari ücret 
komisyonlarına katılacak me
mur olmıyan azaların huzur 
ücretleri ' 4 500 3 000 3 000 

. * «M? 

Fasıl yekûnu 21 500 26 000 26 000 

5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahkeme- > "" 
lerine katılacak iş veren ve iş
çi temsilcilerine verilecek öde
nekler 12 000 18 000 18 000 
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1952 1953 yılı için . 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsilatın nev'i Lira Lira Lira 

Yayın masrafları 
Satmalma ve abone 4 000 , 4 000 4 000 
Başka her çeşit masraflar 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 14 000 14 000 14 000 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit masrafları 5 00Ö 5 000 5 000 

Milletlerarası mtinasebeetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 203 000 174 000 174 000 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 18 500 18 500 18 500 

Fasıl yekûnu 221 500 192 500 192 500 

Kurs masrafları 0 25 000 25 000 
v " :•':•-:*• . . . f » f ' ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Dördüncü kısım yekûnu 276 000 282 500 282 500 

Beşinci ktstm - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 630 1 500 1 500 

1948 - 1951 yıllan borçlan 730 1 1 

Beşinci kısım yekûnu 1 360 1 501 1 501 



Çatgüfe Vskitoti 

Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

1952 
Y ı l l 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira İrâra 

5 400 
1 113 839 

253 451 
276 000 

1B60 

5 400 
1 696 420 

340 751 
282 5Ö0 

1501 

5 400 
1 703 383 

340 751 
282 500 

1 501 

UMUMÎ YEKÛN 1 650 060 2 326 572 2 333 535 

Yatırımlar 

3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalınacak taşıtlar (Maliye 
Bakanlığı Bütçesine aktarıla
caktır) 0 24 000 ' 0 

Yatırımlar yekûnu 0 24 000 0 





Rapor 
21.1.1958 

Bütçe Komisyonu Yüksek Riyasetine 

İşletmeler Vekâleti 1953 Bütçesi tarafımdan incelendi. Mütalâalarım aşağıda arzolunmuştur : 

Malûm oldlğu üzere, Vekâlet 4951 sayılı Kanunla 8 Haziran 1949 tarihinde kurulmuştur. Ti
caret Bakanlığından ayrılan memur kadroları ile faaliyete g-sçmiştir. Asıl kadrosu, kuruluş ve 
görevleri 16 Şubat 1950 tarih ve 5528 sayılı Kanunla tesbit edilmiştir. Muhtelif derecelerden 
doksan üç memurluğu ihtiva eden bu kadronun, Bakanlığın nispeten yeni kurulmuş olması Ya 
uzunca bir zaman vekâletle idare edilmesi ve ananesinin henüz teessüs edememiş olması doiayısiyle 
yeterliği veya fazlalığı üzerinde uzun boylu durulmamıştır. Esasen Bakanlıkça da yirmi yer 
münhal bırakılmıştır. Bunlar içinde oldukça önemli, ihtisasa teftiş, murakabe işleriyle ilgili yer
ler mevcuttur. 

Vekâletin görevleri 

Vekâletin kuruluş ve görevleri şunlardır : 

1. Kurulmuş veya kurulacak Devlet İşletme ve Tesislerine veyahut İktisadi Teşekküllerinden 
kendisine bağlanacakların faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve takip -etmek, 

2. Devlet sermayesinin iştiraki ile kurulmuş veya kurulacak ortaklıklardan ilgili kanun ve 
statülerinde yazılı yetki ve görevlerin kullanılması ve yapılması ödevi Bakanlar Kurulu kararı 
ile kendisine verilecek olanlar için bu yetki ve görevleri kullanmak ve yürütmek, 

3. Devletin tesis ve işletme maksadı ile üzerine aldığı veya alacağı iktisadi işlerden kendi
sine bağlanacakların veya Hükümetçe lüzum görülecek bu gibi işlerin plân, program ve etüdle-
rini yapmak. 

Vekâletin teşkilâtı 

Bu hizmetleri yapabilmek ve yürütebilmek için bir müsteşardan başka, Danışmanlık, özel Ka
lem Müdürlüğü, Tiftis Kurulu Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Etü4 ve Plân Kurulu 
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Levazım ve Evrak Müdürlüğü, özlük İşleri Müdürlüğü teşkil 
edilmiştir. 

Vekâletin faaliyetlerini denetlemek, düzenlemek ve takip etmek üzere bağlanan İktisadi Dev
let Teşekkülleri şunlardır : 

1. Sümerbank, 

2. Etibank, 

3. Türkiye Şeker Fabrikaları, 

4. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, 

5. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel müdürlükleri ve bu teşekküllerin kurmuş ol
dukları müesseseler. 

Bu teşekküllerin faaliyet mevzularından anlaşılacağı üzere, İşletmeler Vekâleti, Devlet işletme^ 
lerinden, sadece Sanayi ve Maadin kısmı ile ilgilendirilmiş bulunmaktacUr, 
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Şimdiki halde Vekâlet, görevlerinden ancak bir kısmını ve karışık yetki ve vazife tedahülleri için

de yapabilmektedir^ 

VekâUt Bütçesinin tahlili 

İşletmeler Vekâletinin 1952 Bütçesi ile kabul edilen tahsisat yekûnu (8 319 413) liradır. 1953 
senesi için teklif olunan miktar (9 329 412) liradır. Bu suretle 1953 Bütçesinde (1 009 999) li
ralık bir fazlalık mevcuttur. 

1953 için yatırımlara tahsis edilmek üzere teklif olunan miktar (15 214 000) liradır. Geçen 
seneye nazaran (4 998 000) lira fazla bulunmaktadır. 

Fazla ve noksanlar, İşletmeler Vekâleti raporunda arz ve izah olunmuştur. 

Yapılan yardımın bir milyon lira artırılmış olmasına rağmen, bu sene de üzerinde duraca
ğım mesele, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne verilen tahsisatın azlığı olacaktır. 

Malûmunuz olduğu üzere, 1952 raporunda bu müessesenin kuruluşundan beri geçen 16 sene
lik faaliyet zarfında, memlekete birçok faydalı hizmetler ifa ettiğini belirtmiştim. Ezcümle, 16 
sene zarfında (82 milyon) liralık yardım gördüğünü, bununla da memleketimizde birçok teknik 
eleman ve mütehassısıs yetiştirdiğini, ecnebi mütehassıslar celbettiğini, arama ve sondajlar netice
sinde kıymeti milyarları bulan yeraltı servetlerini meydana çıkardığını, bunlardan bir kısmi
nin işletilmek üzere Etibanka devrolunduğunu arz ve izah etmiştim. 

Adı geçen banka tarafından işletilen yeraltı servetlerimiz ihracatımız arasında hatırı sayılır bir 
kıymet olarak yer bulmakta ve dahilî istahlâk maddelerimiz arasında da kezalik bir kısım ihti
yaç maddelerimizi karşılamış bulunmaktadır. 

Geçen sene arz ve izah ettiğim gibi bu sene de, realize edilmesi mümkün bir programın istediği 
tahsisatın verilmesine taraftar bulunduğumu tekrar etmek isterim. Programa raptedilmiş faali
yetin gerekli kıldığı malzeme, makine ve personelin bir kısmı mevcut ise, onu miktarı kadar bir tahsi
satla beslememek randımanı tam alamamak gibi mahzurlu neticeler doğurabilir. Bu ise, iktisadilik 
ve verimlilik prensipleriyle telif olunamaz. Yeraltı servetlerimizin meydana çıkarılması, sür
atle işletmeye açılması, (hususi teşebbüs olarak Devlet işletmesi olarak) hususunda bugün her za
mandan fazla üzerinde ehemmiyetle «yilmemiz icabeden bir mevzudur. (Gerek gittikçe artan dö
viz ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek bakımından, gerek kömür gibi bâzı ihtiyaç maddelerinin istih
lâkinin gün geçtikçe fazlalaşmış bulunmasından) 

Esasen, bu, iktisadi kalkınmamız da muhtelif sektörler arasında muvazene ve ahenk sağlamanın 
gözden kaçırılmaması lâzrmgelen bir nokta bulunduğunu izahtan müstağni addederim. 

Tetkik ettiğim programa nazaran bu sene Enstitünün faaliyetlerinden daha verimli neticeler 
istihsal edebilmek için (5 milyon) raddesinde munzam bir tahsisata ihtiyaç mevcuttur. 

Ancak iktisadi durum, bütçemizde derpiş olunan varidatın üstünde neticeler Bağlıyabilmek ih
timalini bu sene bir hayli zayıflatmış bulunduğu kanaatini taşıyanlardanım. Bu itibarla bir zam 
teklifinden içtinap etmekteyim. Yalnız temenni ederim ki, Hükümet, getirdiği iki milyarlık büt
çede ve bahusus iktisadi karakteri galip bir bütçede; yeraltı servetlerinin yerini daha isabetli 
tâyin ve mütalâa etmeli idi. Yüksek Encümenin muhterem azaları hâtırlalar ki, geçen seneki ra
porumda, bu mevzuda, bir hayli tevakkuf etmiş ve tenkidlerde de bulunmuştum. Petrol istihsal 
jfuyuları işinde komisyondaki iddiasına rağmen Hükümet, bütçenin Umumi Heyette yapılan mü-



zfctMfr Sirttsıtt^r, rafihsrt tttjfeatınü ait tahsisattan 2 milyon İfrayı petrol istihsal localarında 
kullanmak salâhiyetini istemek veya istetmek zorunda kalmıştı. 

Bu münasebetle ehemmiyetli bir mevzua temas etmek isterim. Hükümet 12. XI . 1952 tarihli 
Kararname ile petrol kaynaklarımızı en kısa zamanda tes'bit ederek çalışır bir hale getirtilmesi 
için yabancı sermaye ile iş birliği yapmayı kararlaktırmış bulunmaktadır. Geçen seneki raporu
muzla bu mevzudaki prensip kararının gecikmeden alınmasını temenni ve komisyonda teklifte 
bulunmuştuk. Bu bakımdan bu kararı nreTnniiıilukİî» karşılamak yerinde olur. 

lş^çıelet'Vek^etî^e'ft'aiİJı banka ve şirketlerln 1952 iâaliyeti evvelki yıllara nazaran olduk
ça verimli olmuştur. Bu hususta tanzim olunan cetveller ilişiktir. S\ı müesseseler hafckında umu
mi olarak söyliyebileoeğim şunlardır : 

a) îş hacımlarının gereMı kîidığı sermaye bir prcsgrsm ve plâna bağlanarak yakın seneler 
için de temin olunmalıdır. 

b) îdare meeîisief:pie kanunun hakiki ruh ve înlilasına sadık kalınarak tâyinieT yapılma
sına dalla fazla itina olunmalıdır. 

c) fabrika ve madenlerin modernleşmesi hususunda icabeden para ve döviz zamanında temin 
oiufcmaiittfcr. 

ç) 'Maliyet unsurunda önemli bir faktör teşkil eden işçi ücretlerinin tâyin ve tesbitinde, ras
yonel ve verimli neticeler sağlıyan sistemlere gitmek hususunda, Vekâletin son derece enerjik ve 
objektif hareket etmesi durum ve vazifesinin bir icabı olduğu kanaatindeyim. Modern sosyal te
lâkki, metot ve müesseseleri, memleketin şart ve imkânlarına göre mütalâa edilmek gerekir. 

d) IÇalifiyei randımanı yüksek işjçi yetiştirmek ve işliye işini sevdirecek ve müessesesine 
bağlıyacak ilmî esasları göz önünde tutan bir sevk ve idareyi mümkün ve hâkim kılmak husu
sundaki mesai ve metotlar ihmal edilmemelidir. 

e) Devlet İktisadi Ieşeki|Uenain îdare ve Bünyeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanunun ıslah 
v<e kadife muhtaç taraflerı olduğu hakkındaki noktai nazar ve temenniler nazarı itibara alma
nak,. bu <İHişu#taki çaUsma-tan daha. fazla geciktirilmiyerek süratle neticekndicilmesini temen-
aiye şayan b«iııyoriiöi. 

tşt^ntefe^ i z a f e t i hakkındaki noktai nazaımı ise geçen «ensfei Tapwtmıdan *y*Fçn almakla 
b l r ^ e ^ t t a İ ^ ^ 

8^nayi dâvasmda ise, Hükümetin şümullü, sarih ve istikrarlı bir politikasına ihtiyaç görül
mektedir. [Memleketimizde başta zirai sanayi olmak üzere birçok sanayi kolları kurulabilir; ik
tisadi ve rantabl olabilirler,. Nihayet zirai kalkınmamızda, sanayiin mevcudiyeti ile gelişmesiyle 
mtMfttn ölibilîr. f§ ve issizlik dâvaları da bu .ntevzu iîe ya&men ilgilidir. Hususi Ve Bevlet sa
nayinin eşit fcalfalfo. Wefflpolarak gefişmesi birçok dâva ve meselelerin halline mütevakkıf bu-
i»ı*aiûl|$#âM?, Sanayim buı Bafadil meseleleriyle uğraşacak ve sanayi politikasının düzenleyicisi 
olarak Sanayi ve Maadin Bakanlığının kurulmasına taraftar olanlar mevcuttur. Ezcümle Sanayi 
Kongresi bunu temenni etmiştir. 

Esa#en tsldtmeler Vekâletinin bugünkü fonksiyonu Demokrat Parti program ve anlayışı için
de fl»*hta«ı tetkik ve münakaşa bulunmaktadır. 

'Ikfîs^oîiB^fot ? ^ bih^kkin sahip ohnafeın ^ülteek 
^ f a ^ a İ & l f ^ hareket edebilmeleri imkânları S&ğ&öabflfliği 
"taİCüMte, bu-teşiffcMîefin %ğ1ı bulundukları vekâletlere kalacak iş-pek azdır. Mesele tmtfece, 
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Hükümet politikası bakımından tertip ve tanzim vo Büyük MilhBt Meclisine karşı bu politikanın 
mesuliyeti deruhde etmekten ve bu politikayı savunmaktan ibaret kalır. 

Geçen sene, İşletmeler Vekili, vekâlettesin alaeagı şekil ve vazife ve salâhiyetleri1 hakkında
ki nihai kararın tetkiklere baskyan-isviçreli mütehassısın raporuna göre verileceğini beyan bu
yurmuştu. 

Bu raporun çoktan tevdi edilmiş olması lâzımgeldiğine göre, bu sene Hükümetin noktai naza 
rım katî olarak öğrenip münakaşa ve mütalâasının mümkün olabileceğini ümJfrVe'temenni etmek 
isterim. 

Derin saygılarımla. 

İzmir Mebusu 
Tank Gürerk 

Şümerbtmk camiası istihsalleri 

Ölçü 1949 1350 U) 19â2 

Pamuk ipliği 
Pamuklu dokuma 
Yün ipliği 
Yünlü dokuma 
Suni ipek 
Kundura 
Kâğıt ve karton 
Kok ve kok tozu 
Mayi maden ve pik 
Çelik 
Hadde mamulleri 
Boru 
Çimento 
Ateş tuğlası ve harcı 

Ton 
Metre 
Ton 

Metre 
Kilo 
Çift 
Ton 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15.073 
96.136.506 

4.512 
5.058.397 

302.388 
798.773 
18.402 

299.836 
114.206 
102.995 
72.849 
10.889 

100.043 
3.088 

16.609 
100.994.179 

4:534 
4.445.371 

322.062 
681;547 
18.515 

314.762 
113.483 
90.786 
78.466 
8.592 

86.172 
7.279 

17.768 
İ07.377.145 

4.384 
4.219.630 

380.487 
820.264 
23.202 

314.270 
153.392 
135.409 
105.448 

8.858 
81.500 
7,874 

18.700 
112.940.866 

4.400 
4.016.688 

440.000 
855.547 
26.100 

403.500 
200.500 
151.000 
115.400 

7.200 
172.000 

7.893 

[1] 1952,11 aylık fiiR + 1 aylık tahminidir. 
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Taşkömürü 

Etıbank camiası İstihsalleri (Ton) 

1949 1950 1951 1952 

Tuvönan 
Satılabilir 
Satılan 
Garp linyitleri : 
Tuvönan 
Satılabilir 
Satılan 
Şark kromları : 
Boş ve konsantre cevher 
Divriği demir : 
Demir cevheri 
Bakır : 
Ergani 
Murgul 

4.181.375 
2.705.941 
2.572.969 

957.495 
777.600 
744.770 

172.689 

209.648 

11.283 
— 

4.360.598 
2.832.243 
2.681.443 

980.226 
746.553 
707.624 

165.968 

220.847 

11.700 
— 

4.729.589 
2.987.846 
2.836.497 

994.294 
751.020 
711.902 

159.623 

220.010 

14.180 
3.346 

4.846.448 
3.018.334 
2.834.601 

1.081.497 
763.490 
716.866 

161.400 

360.000 

14.985 
8.345 

Yekûn 11.283 11.700 17.526 23.330 
Keçiborlu kükürtleri : 
Sâf kükürt 3.043 5.800 7.229 8.077 

Not : 1952 yiUik istihsal miktarları 11 aylık katı ve 1 aylık muvakkat rakamlar yekûnudur. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 
muhtelif senelerdeki istihsal durumu 

işlenen pancar Elde edilen şeker 
Sene Ton Ton 

1949 
1950 
1951 
1952 

817.679 
855.066 

1.363.263 
1.063.800 

134.850 
137.430 
186.004 
163.648 
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Tahsisatın nev'i 

1962 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kabul edile& 
Lira Lira 

Birinci hısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

Vekil tahsisatı 

Birinci kısım yekûnu 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

5 400 

t kinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 

11 
21 

11 

21 

31 

Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Hizmetliler ücreti 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yardı 
mı 

Fasıl yekûnu 

521 175 
1 

521 176 

1121200 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

/ 
521 175 

1 

521 176 

112 200 

' 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

521 175 
1 

521 176 

112 200 
••• •> ' ! 

14 000 

3 000 

4 000 

21 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince Ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ftkrasiyle 34, 
38 ve 39 nctt maddeleri gere
ğince T. C. Emekh Sandığına 
yapıteeak ödemeler 

1 500 1 500 1 500 

34 835 34 835 34 835 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

210 Temsil tahsisatı 

ikinci kiram yekûna 

1952 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 100 

692 811 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 100 

692 811 

2 100 

692 811 

301 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

3 000 
1 000 
2 000 
4 000 
9 000 

17 500 

36 500 

3 000 
1 000 
2 000 
4 000 
8 000 

19 000 

37 000 

ı 

. " - " • . * • " t 

3 000 
1 000 
2 000 
4 000 
S 000 

19 000 

37 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

Ve masrafaln 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 
20 Geçici görev yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka masrafları 

2 000 

3 500 

12 000 

2 000 

3 000 

12 000 

15 500 15 000 

1 200 
5 000 

1 500 
10 000 
35 000 

1 

İ 200 
5 000 

5 000 

*#• 
Fasıl yekûnu 46 502 51 501 

2 000 

000 

12 000 

15 000 

1 200 
5 000 

1 500 1 500 
10 000 10 000 
35 000 35 000 

1 1 

5 600 

51 501 
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Tahsisatın nev'i 

1952 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları 
Taşıt masrafları 
Vekâlet otomobili işletme mas-

2 000 2 000 2 000 

rafları 
Vekâlet otomobili onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraf lav 

Fasıl yekûnu 

2 000 

1.000 

3 000 

111 702 

1 500 

6 000 
1 000 

7 000 

2 000 

1 000 

3 000 

116 701 

1 500 

6.000 
1 000 

7 000 

2 000 

1 000 

3 000 

116 701 

1 500 

6 000 
1 000 

7 000 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin yol
luk ve masrafları 

Dördüncü kısım toplamı 

0 

8 500 

5 000 

13 500 

5 000 

13 500 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 

Beşinci kısım yekûnu 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

1952 
Y11 ı 

tüih^isatr 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaibul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsüne yardım 7 500 000 8 500 000 8 500 000 

KTSTMLAR YEKÛNU 

Altıncı kısım yekûnu 7 500 000 8 500 000 8 500 000 

Birinci kısım yekûnu 
ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 400 

692 811 

111 702 

S 500 

1 (KM) 

7 500 000 

8 319 413 

5 400 
692 811 
116 701 

13 500 
1 000 

8 500 000 

9 329 412 

5 400 
692 811 
116 701 

13 500 
1 000 

8 500 000 

9 329 412 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı 

11 - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Batman'da yeni kurulacak ra-
fineeri ve müştemilâtı ve istih
sal kuyusu sondajları için Ma
den Tetkik ve Arama Enstitü
süne 
2804 sayılı Kanun gereğince 
Maden Tetkik ve Arama Ens 
titüsüne 

1 000 1 000 1 000 

10 000 000 15 000 000 15 000 000 

215 000 213 000 213 000 
Yatırımlar yekûnu 10 216 000 15 214 000 15 214 000 



B - Cetveli 

RİDAT BÜTÇESİ 



Rapor 

3 . II . 1953 

Bütçe Komisyonu Riyasetine 

1. Umumi Mütalâalar 

1953 yılı Devlet gelirleri, iki zıt âmilin tesiri altında teşekkül ve tahakkuk edecektir. Bu âmil
lerden birincisi, 1952 yılı yüksek konjonktürü olup, önümüzdeki yıl gelirlerinin bâzı kalemlerinde 
artırıcı bir rol oynıyacaktır. ikincisi ise, hâsıl olan umumi konjonktür duraklamasının da tesir ey
lediği 1952 yılı tediye muvazenemizin arzeylediği manzaradır ve bir kısım gelir nevilerinin ek
silmesine sebep olacaktır. Her iki âmilin tesir ihtimalleri gelir çeşitlerine göre, raporumuzun ikin
ci kısmında münakaşa edilecektir. 

1. Devlet gelirlerinin seyri 
1953 yılı gelir tahminleri yekûn itibariyle, içinde bulunduğumuz yıl tahminlerine nazaran 

330 470 000 lira fazlalık arzetmektedir. Bütçe gelirleri artışlarının Millî iktisadın bünyesinde hu
sule gelen inkişafın semeresi olması güvenilebilir bir malî politikanın ilk şartıdır. Binaenaleyh, 
muhtelif yıllara ait gelir artışlarının, fiyat hareketlerinin ışığı altında mütalâa etmek ve bunların 
hakiki mi yoksa itibari mi olduklarırım meydana çıkarmak ihmali mümkün olmıyan bir ehemmi
yet taşımaktadır. Bu noktada sahih bir hükme varabilmek için, 1938 yılından beri bütçe gelirleri
ni, toptan eşya fiyatları endekslerine nazaran değerlendirmek icap eder. 

Toptan eşya 
fiyatları en
deksi 

100 
101,3 
126,6 
175,3 
339,6 
590,1 
458,9 
444,3 
427,3 
432,8 
466,3 
503,3 
452,2 
482,2 
485,0 (5) 
> 

Hakiki gelir 
miktarları 

(1938 fiyatla
rına göre 
(000) 

257 363 
253 222 
225 660 
208 924 
153 642 
117 683 
192 515 
135 838 
222 156 
281 603 
261 889 
262 948 
287 307 
280 020 
319 600 
336 080 

Not : 
(1) Devlet gelirleri içinde özel ve nâzım gelirlerle istikrazlar dâhil değildir. 
(2) Yedi aylıktır. 
(3) İnişiydi tahmin 
(4) Tahakkuk etmekte olan gelir. 
(5) 9 aylık Vasati. 

(1) 
Devlet gelirleri 
toplamı (fiilî 

tah.) 
Yular (000) 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1952 

(2) 

(3) 
(4) 

257 363 
256 557 
286 008 
366 534 
522 591 
696 351 
887 168 
603 723 
949 384 

1 219 062 
1 223 781 
1 328 022 
1 300 033 
1 352 755 
1 551 455 
1 631 455 
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Fiilî r«h<»lit «nrf**»' 

.._—.. Tapman t ^ A tyaHArı ftiMİtfcı* 

Cetvelin ve grafiğin tetkikından da anlaşılacağı veçhile, Devlet gelirleri 1938 yılından 1950 yı
lına kadar sadece itibari bir artış göstermiştir. Halbuki, bahis konusu yıllarda, yeni gelir kaynek-
larına baş vurulmuş, vergiler ihdas olunmuş, mevcut vergilerin bâzılarının nispetleri artırılmıştır. 
Bu durumun sebeplerini bir taraftan iktisadi inkişafımızı sağlayıcı tedbirlerin kifayetsizliğinde, 
diğer taraftan dış ticaretimizin tıkanıklığında ve nihayet vergi sistemimizin bozukluğunda ara
mak icabeder. 1950 yılında iktisadi bünyemizin inkişafına büyük hız veren tedbirlerin alınması, 
dış ticaretimizin gelişmesi bu yıl içinde yapılan vergi indirmelerine rağmen, gerek vasıtalı ve ge
rekse vasıtasız vergilerin verimlerini artırmış ve Devlet gelirleri hâsılasını 1938 yılı seviyesi üs
tüne . çıkararak hakiki bir artış tahakkukunu temin etmiştir. Bu artış, Kazanç Vergisi ilga edile
rek Gelir Vergisinin tatbikma başlandığı halde, 1951 yılında da devam etmiş ve nihayet, Gelir 
Vergisinin normal olarak semere vermeye başladığı, içinde bulunduğumuz yılda, % 34 nispetine 
ulaşmıştır. 

2. 1952 yılı gelir tahminlerinin tahakkuk nispeti : 

1952 yılında Devlet gelirleri çok müsait bir seyir takip etmektedir. Sene başında 
1 551 455 000 olarak tahmin edilen gelirlerin sene içinde bu miktarın üstünde bir inkişaf sağla
makta olduğu görülmüş ve alınan ek ödeneğe karşılık olarak gelirlerimizin 80 milyon lira daha 
fazla hâsıla Bağlıyacakları hesaplanmıştır. 

Malî yılın 10 ncu ayı sonunda tahsilat 1 389 901 045 lirayı bulmuştur ki bu miktar geçen yılın 
aynı devresinde tahsil olunan 1 122 809 049 liradan 267 091 551 lira fazladır. . 

1951 yılı tahsilatı aylık ortalaması 112 750 000 olduğu halde bu yıl 10 uncu ay sonu itibariyle 
aylık tahsilat ortaalması 139 milyon lirayı bulmuştu!. 

Bu durum karşısında sene sonuna kadar gerek inisiyal tahmin rakamları ve gerek sene içinde 
kabul olunan 80 milyon lira ödenek karşılığını teşkil eden ilâve tahminler tamamıyla karşılandıktan 
sonra, 20 mi'lyon lira civarında bir fazla hâsılamın sağlarumasınm da mümkün olacağı anlaşılmaktadır. 

3. Devlet gelirlerinin müstakbel inkişaf ihtimal ve şartları : 

Devlet gelirlerinin inkişaf ihtimal ve şartlarını bünyevi ve kanuni olmak üzere iki kısımda mü
talâa etmek mümkündür. 

a) Gelirlerimizin arzettiği hakiki artışın esas itibariyle iktisadi bünyemizde hâsıl olan salâh ve 
inkişafın bir semeresi olduğunu yukarda ifade etmiştik, iktisadi faalieyt sahaları arasında.en ziyade 
inkişafa mazhar olan ziraattır. Millî gelirimizin yarısından fazlasmı temin eden, gerek randıman ve 
gerekse ekim sahası itibariyle gelişmekte bulunan ziraat sektöründe hâsıl olan inkişafm yarattığı 
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satınalma gücü, ticaret, sanayi, münakale gibi faaliyet sahalarına akarak bir taraftan umumi istih
lâk hacmini diğer taraftan kârları arttırmış, Devlet de vasıtalı ve vasıtasız vergiler yoliyle bu ar
tışlardan faydalanmıştır. Bu sureti^ umumi veçgi yükü ağırlaşmaksızm Devlet gelirleri yüksel
miştir. Netice olarak denebilir ki, ziraat geiiriçriımı teklifi cihetine gidilmeksizin, zirai istihsalimi
zin artırılması ve mahsulün zürradan değer bahasına satınafrnrnası yettariyle, Devlet maliyesi takvi
ye ve tenmiye edilmiştir. Binaenaleyh, zirai katonma pelitikaiftw, Devlet gelirlerinin inkişafa de
vamının mühim bir âmili ve teminatı olarak görülmek icahedeı. 

Gelirlerimizin inkişaf ve hattâ istikrarına büyük ölçüde müessir olacak bir diğer iktisadi faali
yet sahasının dış ticaret olduğunda şüphe yoktur. Filhakika ihracat ve ithalâtımızın gelişmesi ge
lirlerimize hem dolayısiyle ve hem de doğrudan doğruya tesir icra etmektedir, istihsal malları it
halâtımızın artması ihracatımıza bağlı bulunduğuna ve bu malların yurdumuza girişi de umumi istih
salimizin artış şartlarından birini teşkil ettiğine göre, dış ticaret hacminin gelirlerimize indirecek 
tesiri maydandadır. Diğer taraftan, ithal mallarından alınan Gümrük, Muamele ve istihlâk vergi
leri, Devlet gelirleri arasında mühim kalemler teşkil etmektedirler. Nihayet, iç ve diş ticaret ara
sındaki bünyevi rabıtanın - bütün iktisadi faaliyet sektörleri üzerindeki tesirleri itibariyle - ge
rekse masraf vergileri kanaliyle Devlet varidatına müessir olmakta bulunduğu da tabiîdir. Devlet 
gelirlerinin inkişafı, dış ticaretimizin işlemesine ve gelişmesine sıkı bir surette bağlı bulunduğuma göre, 
bu noktalar üzerinde dikkat ve ehemmiyetle durmak gerekmektedir. 

ihracatımızın yakın bir gelecekte ciddi bir mâni ile karşılaşmıyacağı hükmünü muhik kılacak 
sebepler mevcuttur. Bunlardan birincisi, birkaç ay önce hissedilen umumi ekonomik kriz endişesi
nin zail olmuş veya hiç olmazsa hafiflemiş gorülmesidir. Filhakika dünya konjonktüründe bir 
değişikliği mukadder telâkki edenler bile, dâpression devresine girileceğine artık ihtimal vermemek
tedirler. Saniyen, başlıca ihraç mallarımızın istihsal miktarlarındaki artışı devam ettirecek tedbirler 
alınmış ve alınmaktadır. Salisen, ihraç mallarımızın kıymet itibariyle sıklet merkezini konjonktür 
değişikliklerine karşı hassasiyeti az olan emtia teşkfl etmektedir. (Hububat, pamuk, yağlı, tohum
lar gibi) şüphesiz bu mülâhazalar, ticari partenajre'lerimizin, iktisadi iş birliği esasları ile gayri-
kabili teklif tahdit tedbirlerine baş vurmamaları hali için muteberdir. Bununla beraber, ihracat 
imkânlarımızın, ithalât ihtiyacımızı karşılamaya kifayet edeceğine hükmetmek kolay değildir. Bu
nun sebebini, sınai mamulâta ve bilhassa istihsal mallarına olan ihtiyacımızda ve uzun yıllardan be
ri çeşitli ihtiyaçların tazyiki altında kalan halkımızın iştira gücünün süratle artmasında görmek lâ
zımdır. Diğer bir tabirle, satınalma kabiliyeti artmakta devam eden büyük halk topluluklarımızın 
hayat standardında hâsıl olan yükseliş, iç pazarda talep münhanisini daima yüksek tutmaya mü
essir olacaktır, iktisadi kalkınmamızın duraklamaması, Devlet gelirlerinin tehdide mâruz kalma
maları ve nihayet yüksek talep münhanisinin enfilâsyon tehlikesini tevlit etmemesi için, zaman za
man dış kredi ve yardımlardan faydalanmak icabedeceğine kaniiz. 

Münakale sektörü de, bilhassa karayolları inşaatına verilen büyük hız sayesinde, gerek kendi 
içinde hâsıl oton gelir tczavüdü ve gerekse yurt içinde mal ve himmet tedavülüne sağladığı inkişaf 
dolayısiyle, Devlet maliyesini gittikçe artan fcir nispette tenmiye ecMcî bir faaliyet sahası olarak 
görülmektedir. « 

Sanayi sektörüne geMnce; buradaki inkişaf, diğer iktisadi SaaMyet sahalarımızda müşahade 
eâüea süratte görünmemektedir. €ter§i 1950 yılında 17#;3 - 1938 yılı W& Mbariyle - olan sanayi is
tihsal endeksi, 1951 yılında 185,1 e yükselmiş, ve 1952 yılının ilk altı ayında yükseliş nispeti % 14 
ü bulmuştur. Bu rakamlar sınai inkişafımızın, diğer sahalarda görülen seri inkişafı geriden takip 
ettiğini ve binaenaleyh Devlet gelirlerine onlar derecesinde kuvvetli M? destek teşkil etmediğini 
ifade eylemektedir. Mamafih, Büyük Millet Meclisinin tetkikma sunulan Muamete t*e#gM tasalısı 
Devlet eli veya. teşviki ile veya^ bizzat hususi teşebbüs ve sermaye sahipleri tarafından yapılan yeni 
yatırımlar ve semerelerini verniye başlıya» yabancı Sermaye Yatırımlarımı Teşvik Kanunu bu sek
törün inkişafının hızlanmasına ümitle bakmayı mümkün- kılacak faktörlerdir. 
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Netice olarak diyebiliriz ki, zirai istihsalimizin, hayvancılığımızın, maden istihraç faaliyeti

mizin ve münakalâtımızın iktisap etmiş bulundukları inkişaf temposu Devlet gelirlerinin istikbali
ne emniyetle bakmamıza imkân veren âmillerdir. Sanayi hayatımızın da, yukarda sayılan faaliyet 
sahaları inkişaf temposuna yakın bir ölçüde gelişme kaydetmesi ve bir müddet daha devam et
mesi mümkün ihracat - ithalât menfi bakiyesinin dış ticaretimizi köstekleyici bir unsur haline gel
mesinin önlenmesi sayesinde gelirlerimizin istikbaline tam bir emniyetle bakmamamız için esaslı 
sebep kalmıyacağı kanaatindeyiz. 

b) Devlet gelirlerinin inkişaf şartlarının ikinci kategorisini kanuni âmiller teşkil etmektedir. 
Burada mevcut vergi sistemimizin bir kaç noktasına temas ederek vergi adaletine ve ekonomik 
bünyemize uygun bir inkişafın teminat altına alınması fikrini belirtmeye çalışacağız. 

Gelir Vergisi tatbikatında görülen aksaklık ve adaletsizliklerin tashihi maksadiyle sevkedilmiş 
bulunan kanun lâyihası Büyük Millet Meclisince tetkik edilmektedir. Bu verginin ıslahiyle birlik
te tedricen teşmilinin vergi adaleti fikrine uygun düşeceği gibi Devlet gelirlerinin de inkişafını 
Bağlıyacağı kanaatindeyiz. 

Veraset ve intikal Vergisinin de, adalet ve verimlilik esaslarına göre tadil ve tanzim edil
mesi gerekli görülmektedir. Muamele Vergisine gelince, esasen Büyük Millet Meclisi tarafından 
ele alınmış bulunan bu verginin, sanayiimizde parçalayıcı ve sıkıcı tesirler yaratmasına katî 
bir nihayet verilmesi suretiyle ıslahı iktisadi ve malî bir zarurettir. Gümrük Vergisinin ise, bu
günkü şekli ile ekonomik ve malî fonksiyonlarını ifa edemediği aşikârdır. Filhakika, 1938 yı
lında 49 milyon lira hasılat sağlıyan bu verginin 1951 hasılatı, 1938 fiyat seviyesine nazaran 33 
milyon liradan ibarettir. Binaenaleyh, spesifik sistemi terkederek advalorem esaslara göre 
bu verginin yeniden tanzim edilmesi lâzımdır. 

Bu istikamette alınacak tedbirlerin malî semereleri elde 'edildikçe, bir kısım İstihlâk vergile
rinin plânlı surette azaltılması cihetine gidilmesi mümkün ve lüzumlu görülmektedir. Akar ya
kıtlardan alman Yol Vergisi, Petrol tsithlâk Vergisi ve Şeker İstihlâk Vergisi, azaltılması lü
zumlu vergilerin başında yer almaktadır. Nihayet gerek verimleri ve gerekse mahiyetleri iti
bariyle lüzumsuz görünen, Sefineler Resmi, Hayvan Sağlık Zabıta Resmi, gümrüklerde kullanı
lan evraka yapıştırılan müdafaa; pulu gibi gelir nevilerinin de kaldırılması lâzımgelir. 

4. Vergi politikamızın tâyin ve tatbikında göz önünde bulundurulması gereken umumi bir nok
taya da kısaca işaret etmek yerinde olur kanaatindeyiz. Bu nokta, vergilerin konjonktür muvace
hesindeki hassasiyeti meselesidir. Malûm olduğu üzere, bu hassasiyet derecesi, verginin matrahına 
göre değişmektedir. Ticari ve sınai kazançlar, ekonomik tabiriyle teşebbüs gelirleri, sermaye ve sây 
gelirlerinden daha fazla hassastır. Servet vergileri ise, en az. hassasiyeti haiz vergilerdir. Masraf 
vergilerine gelince, hassasiyet derecesi yine verginin matrahına göre, çeşitli masraflarda değişik bir 
manzara arzeder. 

Umumi olarak denilebilir ki, konjonktür muvacehesinde hassasiyet dereceleri yüksek vergiler, eko
nomik ve sosyal icaplara uygun düşmektedir. Filhakika, modern bütçe politikası anlayışı, statik bir . 
muvazeneyi değil, konjonktürden müteessir olmak ve konjonktüre tesir etmek suretiyle, umumi eko
nomik muvazene içinde, dinamik bir tevazünü istihdaf etmektedir. Böyle bir politikanın tatbiki 
hem maşrfalarm icrasında ve hem de varidatın tesbit ve tahsilinde hususiyetler arzeder. Bir bütçe
nin gelir kalemleri arasında yer alacak vergilerin, çeşitli ekonomik tesir ve fonksiyonları vardır ve 
olmalıdır. Bu cümleden olmak üzere, yüksek konjonktür devrelerinde, hassasiyeti yüksek vergiler 
yoliyle piyasadan bir kısım iştira gücünü çekerek, ekonomik expension'ın hâd safhaya varmasına 
fireli konulabilir. Alçak konjonktür devrelerinde ise, bu vergiler para piyasasını ve mükellefi sık
mamak gibi hem ekonomik ve hem de sosyal bir fonksiyon ifa ederler. Ayrıca, konjonktür icaplarına 
göre, kanuni manipulâsyonlar da mümkündür. 

Meselenin, bu rapor çerçevesi içinde, daha geniş tetkik ve mütalâasına lüzum ve imkân bulunma-



— 434 — 
dığmdan, vergiciliğimizde peyderpey yapılmakta olan ıslahatta konjonktür muvacehesinde hassasi
yeti yüksek vergilerin fayda ve ehemmiyeti üzerinde dikkatle durulması temennisi ile sözlerimize 
nihayet vereceğiz. 

II - 1953 Gelir tahminlerinin tahlili 

1. 1953 Yılı iktisadi faaliyetleri hakkında tahmin ve mütalâalar: 

a) Istahsal durumumuz : , 

Umumi istihsal kapasitemizin memnuniyet verici bir tempo ile yükselmekte bulunduğuna yu
karda işaret etmiştik. Bu kısımda, bilhassa muhtelif sektörlerde gerçekleştirilen cihazlanma dere
cesini belirtmeye ve bu cihazlanmanın 1953 Bütçe yılı zarfında istihsalimiz üzerinde yapılabileceği 
tesirleri mütalâa etmeye çalışacağız. 

Zirai istihsalimizin artışı bir taraftan ekim sahasının genişlemesinden, diğer taraftan makineli 
ziraatin memleketimizde süratle taammüm etmesinden ve sulama, tohum ıslahı ve saire gibi sebep
lerden ileri gelmektedir. Bu teknik âmillere ilâveten, mahsulü değerlendirme, ziraati gittikçe ge-
nişliyen kredi ile takviye etme gibi iktisadi faktörlerin ehemmiyetli rol oynadıkları da meydan
dadır. Bundan başka umumi ve mülhak bütçeler yoliyle yapılan yatırımların ehemmiyet ve tesir
lerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu yatırımlar yekûnu, 1950 yılında 65, 1951 yılında 
85, 1952 yılında 108 milyon iken 1953 yılında 151 milyon lira olarak derpiş olunmuştur. 

Zirai istihsalimizin en ziyade münkeşif bulunduğu hububatta ekim sahası 1934 - 1938 yılların
da vasati olarak 6.338.000 hektar iken 1950 yılında 8.244.000 hektara, 1951 yılında 8.805.000 tek-
tara ve 1952 yılında 9.682.000 hektara yükselmiştir. 

Hububat istihsal toplamının 1934 - 1938 de ortalama olarak yılda 8 802 000, 1950 de 7 764 000, 
1951 de 10 679 000 ve 1952 de 11 542 000 ton olduğu göz önünde bulundurulursa, elde edilen randı
man artışı kendiliğinden meydana çıkar. Diğer taraftan, aşağıdaki tablo, zürra elinde bulunup 
istihsal faaliyetinde bilfiil kullanılan ziraat makineleri sayısındaki artışın ehemmiyetini göster
mektedir. 

Kasım 
1948 1949 1950 1951 1952 

1. Traktör 1750 4394 10.227 21.050 27,018 
2. Biçer döğer 580 630 1.095 1.945 3.014 
3. Biçer bağlar 251 296 365 417 514 
3. Harman makinesi 1391 1505 1.804 1.892 2.291 

Pamukta, 1934 - 1938 yıllarında ekim sahası ortalaması 250 bin hektar ve istihsal miktarı yıl
da 55 bin ton iken, 1951 - 1952 devresinde ekim sahası 670 bin hektar ve istihsal edilen miktar 
165 bin tona baliğ olmuştur. 

Diğer tarla, bağ ve bahçe mahsullerinin birçoğunda da gerek ekim sahası genişlemesi ve gerek
se gübreleme ameliyesinin taâmmümü sayesinde genişlemeler kaydedilmiştir. 

İştira gücünün yükselişi ile et istihlâkinin artmasına rağmen, hayvancılık sahasında da bir istih
sal artışı vardır. 

Bu müşahedelerden ç:kan netice şnıdur ki, ziraat sahasındaki büyük inkişaf kati bir mahiyet 
taşımaktadır. Ayrıca içinde bulunduğumuz yılın ekim ve iklim itibariyle de zirai istihsalimiz için 
umumiyetle müsait bir manzara araettiği salâhiyeti: şahıslar tarafından ifad* olunmaktadır. 

Maden araştırma ve çıkarma faaliyetinde de her yıl artan bir hız müşahede edilmektedir. Bil-
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hassa bafer,, maden kömürü, demiri manganez ve krom istihsaline ait rakamlar madenciliğimizin 
inkişaf temposunu göstermektedir. 

Madenler 

Bakır 
Krom 
Maden kömürü 
Manganez 
Demir 
Borasit 
Linyit 

1950 
Bin Ton 

12 
420 

4370 
31 

220 
10 

770 

1951 
Bin Tos 

17 
620 

4730 
51 

220 
12 

745 

1952 
9 aylık 

Bin Ton 

İT 
-«. 

3535 
— 

266 
— 

555 

1952 
10 aylık 
BAaTç» 

__ 
564 

3972 
86 

411 
11 
— 

Yukardaki tabloda görülen inkişafın önümüzdeki yılda devam etmemesi için hiçbir sebep mevcut 
degttdiı. 

Münakalât sektöründe m, bilhassa kara nakil vasıtaları bakımından süratle eiaaı&fl&ma keyfiyeti 
aşağıdaki tabloda en beliğ ifadesini bulmaktadır. 

Motorlu taşıt adedi 
Yıllar otomobil, otobüs, kamyon, motosiklet 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

9.609 
11.046 
15.913 
20.266 
21.374 
29.118 
36.028 
43.000 (tahmin) 

Bayındırlık Vekâleti Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere nazaran motorlu 
nakil vasıtalarının sayısı 1953 yılında 58 bine, 19.55 yılında 65 bine ve 1960 yılında da 100 bine 
baliğ olacaktır. 

Demiryolları nakliyatımızda da küçümsenmıyecek bir artış vardır. Devlet Demiryolları İda
resinin, ve Denizcilik Bankasının artan ihtiyaçlarını karşılamak için sarfettjkleri gayretler 
ve giriştikleri teşebbüsler ise, komisyonumuzca yakından bilmen bir keyfiyettir. Münakalât 
sektöründe mevcut cihazlanma temposunun, müstakbel istihsal ve mübadele faaliyetlerimiz bakı
mından arzettiği ehemmiyet izahtan varestedir. 

b) Dış ticaret imkânlarımız : 

Ekonomik kalkınmamızın aldığı hızı 1953 Bütçe yılı içinde de idame ettirebilmesi ve Devlet 
gelirlerinin tahminlere uygun miktarda tahakkuk etmesi, tediye muvazenemizin bu devre zarfın
da arz edeceği duruma geniş ölçüde bağlı bulunmaktadır. Tediye muvazenemizin en mühim aktif 
unsurunu ihracatımız teşkil ettiğinden burada bilhassa o nokta üzerinde duracağız. Esasen bu mak
satladır ki, 1953 Bütçe yılının istihsal imkânlarını mütalâa ederken, bilhassa ihracatımız üzerin
de doğrudan doğruya müessir olabilecek sektörleri ele aldık. Rakamlara istinat ettirmeye çalıştı
ğımız müşahede ve mütalâalarımızdan çıkan netice şu. olmak lâzımgelir : İstihsal durumumuz, 
önümüzdeki yıl 1952 yılından daha fazla ihracat yapmamız imkân verecektir. Şüphesiz, istihsal du
rumu ihracat imkânını tek başına tâyin edecek bir keyfiyet değildir. Bir rekabet rejimi içinde, 
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rakip memleketlerin mümasil mallarının miktar ve fiyatlarını ve dünya konjonktürü perspecti-
fini dikkatle göz önünde bulundurmak icap eder. 

Önümüzdeki yıl içinde dünya hububat istihsalinin, bilhassa buğday rekoltesinin 1951 - 1952 
devresine nazaran daha müsait olacağı tahmin edilmektedir. 

Fiyat hususunda yeni bir anlaşmaya varılanı adığı takdirde, fiyatların serbest rekabet esasları
na göre taayyün ederek cüzi bir miktar düşmesine intizar olunabilir. Dünya fiyat seviyesine 
uyulmak suretiyle hububat ihracatı yapabileceğimiz gibi muhtemel istihsal fazlası sayesinde 1952 
yılma nazaran daha fazla gelir sağlamamız da ihtimal dâhilinde görülebilir. 

Pamuk müstahsili memleketlerin bir çoğunda pamuk ekim sahasının, önümüzdeki yıl istihsali
ne tesir edecek nispette, daralmış bulunduğu bu hususta yapılan tetkiklerden anlaşılmakta ve mü-
devver stoklar da hesaba katılmak şartiyle, 1953 - 1954 devresi pamuk mevcudunun, ihtiyacın 
fevkında bulunmryacağı neticesine varılmaktadır. Şu hale nazaran pamuk: mahsulümüz için de sa
tılmamak tehlikesi bahis mevzuu olmamak icabeder. 

Madenlerimizde ise, Kore harbinden beri başlı yan şartlarda aleyhe bir değişiklik kaydedilmedi
ğinden satışı en kolay ihraç maddelerimiz olarak telâkki etmekte hata yoktur, kanaatindeyiz. Fi
yatlarda bir tahavvül beklenmese dahi, ihracı mümkün miktarın önümüzdeki yıl daha fazla olaca
ğına muhakkak nazariyle bakılmak gerektiğine göre bu yoldan temin edeceğimiz dış tediye gücü de 
artabilecektir. 

Kuru meyvalar ve diğer ihraç mallarımız taleplerinde endişe verici değişiklikler zuhur etmesi için, 
bugünden, hiç bir esaslı sebep görülmemektedir. 

Dünya konjonktüründe ise bir depression deversine girileceği ihtimalinin de artık varit olmadığı hu
susundaki kanaatlere yukarda temas etmiş idik. Filhakika, bilhassa Avrupa'da mensucat sanayim
den başlıyarak diğer faaliyet sahalarına sirayet tehlikesi arzeden kriz endişesi bertaraf olmuş, in
giltere, Almanya, Avusturya, îsveç ve Belçika'da sınai istihsal endeksleri yeniden yükselmeye ve 
işsizlik nispetleri düşmeye başlamıştır. Durum birleşik Amerika'da da aynıdır. Şu hale nazaran, 
bellibaşlı ticari partenairelerimizin iştira gücü ve istihlâk kapasitesi artmakta bulunmuştur. Şu ka
dar var ki, bâzı devletlerin zaman zaman başvurdukları tahdit ve tefrik tedbirleri, ihracatımıza 
zarar verebilecek bir ihtimal olarak daima mevcuttur. Avrupa İktisadi tş Birliği manzumesine 
dâhil memleketlerin böyle bir yola girmeleri velev muvakkat de olsa, liberasyon sistemini hüsnü
niyetle tatbik eden memleketleri mutazarrır etmekle neticelenmektedir ve cidden esefle karşılan
ması icap eder. 

1953 Malî yılma müessir olabilecek ihracat faaliyetimiz yekûn değeri, 1 200 000 000 lira ile 
1 500 000 000 lira arasında hesaplanmaktadır. Biz, ithalâtımızın tamamen ihracatımız vasıtasiyle 
karşılanacağı faraziyesini yapmakta ve gelecek yılın bütün faktörler muhassalası itibariyle içinde 
bulunduğumuz yıldan daha gayrimüsait olmıyaeağı kanaati ile hareket etmekteyiz. Her ne kadar 
mamul madde fiyatlarında müşahede edilen artış temayülü karşısında yurdumuza önümüzdeki yıl 
içinde daha az istihsal malı girmesi fikri hatıra gelirse de, bunun offshore programından mem
leketimize tahsis olunan malzeme ve hizmetler değeri ile karşılanabileceği ve binnetice, ekonomik 
cihazlanma ve kalkınmamıza, en az 1952 yılında olduğu kadar devam olunabileceği kanaatine var
maktayız. Bundan başka, dış kredi imkânları ve bilhassa Karşılıklı Güvenlik Teşkilâtı yardımları 
da, hesaba katılmak mümkündür. 

2. 1953 yılı gelir tahminlerinde yapılan değişiklikler : 

Hükümetin tasarısında 1953 yılı Devlet gelirleri 1 961 925 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
İncelemelerimiz sonunda yekunu 90Ö milyon liraya varan bir ksım gelirlerin tahminlerin* 
52 800 000 lira zam ve yekûnu 656 milyon liraya baliğ olan diğer bir kısım gelirlerin de tahmin
lerinden 53 350 000 liralık indirmeler yapılmasında zaruret görülmüştür. Filhakika Hükümetin 
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gelir tahminleri bütçe yılının & nci ayı sonu itibariyle tahsilat durumuna ve bu devrenin ekono
mik ve konjonktürel inkişafına göre hesaplanmış bulunmaktadır. Kaportörlükçe yapılan tetkikler 
sırasında bütçe yılının 10 ve 11 nci aylarındaki durum da nazara alınabilmiş ve bu suretle bir 
kısım gelirlerin tahminlerinin yükselmesi diğer bir kısmının indirilmesi gerektiği tesbit edilmiştir. 

1952 yılında Gelir Vergisinin hâsılası 300 milyon liraya baliğ olacağı, bu miktarın 185 milyon 
lirasının hizmet gelirlerinden mütebaki 115, milyon lirasının ticari kazançlarla diğer gelirlerden 
sağlanmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

1952 yılının konjonktürü 1951 yılma nazaran çok büyük bir inkişaf kaydetmiş ve dış ticaret 
hacminin % 50 civarında olmak üzere, istihsal, münakale, yatırım, inşaat sahalarında diğer yılla
ra nispetle muazzam gelişmeler müşahede olunmuştur. 1952 yılının kazançlarında da bu nispette 
bir artış hâsıl olması tabiîdir. Mükellef adedindeki artışlar, nispet yükselmeleri ve benzeri âmil
ler de nazara alınmak suretiyle ücretler haricinde kalan gelir*ve kazançlardan sağlanacak Gelir 
Vergisinde % 30 nispetle 35 milyon liralık bir artış idrak edileceği ve bu nevi gelir ve kazançlar
dan elde edilecek hâsılanın 150 milyon liraya yükseleceği tahmin olunabilir. 

1951 yılında 150 milyon liralık Gelir Vergisi sağlıyan ücret gelirlerinin 1952 deki hâsılası 
35 milyon lira fazlasiyle 185 milyon lirayı tecavüz etmektedir. Normal ve sıhhatli bir gelişme ve
tiresi takip etmekte olan iktisadi bünyemizin ücret gelirlerindeki bu artışı 1953 yılında da de
vam ettireceği tabiî addedilmek, lâzımdır. Bu arada mükellef adedindeki artışlar, Genel Bütçedeki 
45 milyon liralık personel masrafları artışlar, Katma Bütçeli ve diğer Devlet müesseselerindeki 
normal artışlar, nispet yükselmeleri gibi diğer âmillerin de tesirleri nazara alınmak suretiyle 1953 
yılında ücretlerden sağlanacak Gelir Vergisinin 1952 yılma nispetle 25 milyon lira fazlasiyle 210 
milyon liraya baliğ olacağı tahmin edilebilir. 

Bu mucip sebepler dolayısiyle 1953 yılında Gelir Vergisi hâsılasının, Hükümet tahminine na
zaran 20 milyon lira fazlasiyle 360 milyon lira olarak tahmini kanaatimizce uygun olacaktır. 

• 

1951 yılında 26 milyon lira raddesinde gelir sağlıyan Kurumlar Vergisinin 1952 yılı tahakku-
katı 59 120 174 liradır. 1952 yılının yüksek konjonktürünün ticari kazançlara taallûk eden ver
ginin hâsılası üzerinde yapacağı müspet tesirin Kurumlar Vergisi hâsılası üzerinde kendisini 
hissettireceği tabiîdir. Binaenaleyh, kanaatimce 59 milyon liralık tahakkukattan sene sonuna ka
dar tahsil olunacağı ümit olunan 54 milyon liralık Kurumlar Vergisinin önümüzdeki yıl % 30 
bir fazlasiyle 70 milyon lira gelir sağlıyacaktır. 

Hükümet tasarısında 35 milyon lira olarak tahmin olunan mülga kazanç ve buna müteferri 
vergiler hâsılasının tahminleri nakıs "görülmüştür. Filhakika bu gelirden yapılan tahsilat 10 ncu 
ay sonunda 5 775 098 liraya baliğ olmuştur. Sene sonuna kadar tahsilatın 7 milyon liraya yük
selmesi beklenebilir. Tahsilatın bu durumu kaldırılmış olan bu vergilerin bakaya tahsilat nispeti
nin % 10 nun üstünde bulunduğunu göstermektedir. Bu itibarla 1953 yılma devrolunacak 35 
milyon liralık bakayadan % 15 nispetle 5 milyon gelir sağlanması kanaatimce daha doğru bir tah
min olarak kabul edilmek lâzımdır. 

Dış ticaret durumumuz ile ilgili başlıca gelir kaynaklarımızdan İthalât, Muamele ve Gümrük 
vergilerinin durumu, bu sene evvelki seneye nazaran değişik bir manzara arzetmektedir. 

1953 yılmın ekonomik görüşü hakkında yukarda yaptığımız açıklamaların muhassalası olarak 
diyebiliriz ki, 1953 yılındaki dış ticaret hacmi, İthalât, Muamele ve Gümrük yergilerinin hâsılası
nı 1952 yılı seviyesinin altına düşürmiyecektir. 10 uncu ay tahsilat rakamlarına nazaran sene sonu
na kadar İthalât Muamele Vergisinin sağlıyacağı gelir 215 ve Gümrük Vergisinin tahsilatı ise 196 
milyon^lira olacaktır. Bunlardan İthalâtın Muamele Vergisinin 1953 yılında da. aynı hâsıla sağ-
lıyabilmesi, lâkin Gümrük Vergisinin 1953 te muhtemelen 1952 hâsılasını da sağlıyamaması kuv
vetle muhtemeldir. Zira İthalât Muamele Vergisinin advalorem mahiyetine mukabil Gümrük Ver

gisi spesifik bir vergidir, ve ithalâtımızın büyük kısmını teşkil eden makine ve emsali eşya fiyat-
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larınm, demir, çelik fiyatlarında görülen tereffüden müteessir olarak yükselmesi, Gümrük Resmi
nin bilhassa istinat ettiği istihlâk maddelerinin de daha az ithal edilmesi gibi ihtimaller dolayı-
siyle bu verginin hâsılasının daha ziyade düşmesi de mümkündür. Bu sebeple ithalât Muamele 
Vergisinin 215 ve Gümrük Vergisinin 180 milyon lira gelir sağlıyacakları kanaatindeyim. 

İmalât Muamele Vergisinin 1952 yılı sonuna kadar 147 milyon lira hâsıla sağlıyacağı hesap
lanmaktadır. 

1953 yılında vergi hâsılasına müspet cihetten tesir edecekleri hesaplanan istihlâk ar
tışı, dış ticaret durumu, sınai faaliyet hacmındaki gelişme gibi âmillerin mevcudiyetleri kabul 
'edilmekle beraber vergi hasılasında ki artışın 1952 antışı raddesinde olarak nazara alınmasının iti
dal ve ihtiyata daha uygun bulunduğu kanaatindeyim. Bu münasebetle 1952 yılında sağlanacağı 
hesaplanan 147 milyon liraya % 25 civarında bir artış payı eklenmek suretiyle imalât Muamele 
Vergisi tahmininin 190 milyon lira olarak kabulünü teklif ederim. 

Şeker ve Glikoz istihlâk Vergisi : Şeker istihlâki son senelerde ehemmiyetli ve devamlı bir 
artış kaydetmektedir. Takvim yılı itibariyle 1951 de 154 bin ton olan istihlâk 1952 de 180 bin 
tona yaklaşmıştır. Malî yılın 9 ncu ayı sonu itibariyle artış % 20 dir. Buna nazaran önümüzde
ki yılın istihlâk miktarını 210 bin ton civarında olarak kabul etmek lâzımdır. Bu itibarla Glikoz 
İstihlâk Vergisi ile birlikte Şeker İstihlâk Vergisi hasılasının 155 milyon lira olarak kabulü da
ha uygundur. 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi ile Tekel safi hasılatından 'teşekkül eden Tekel 
gelirleri bütçede yekûnen 263 200 000 lira olarak yer almakta olup bunun 230 milyon lirası 1953 
yılında sağlanacak varidata, 32 milyon lirası ise, Tekelin 1951 yılı fazla hasılasına taallûk et
mektedir. 1952 yılının 10 ncu ayı sonuna kadar tâhassül eden 1952 fazla hasılası 5 782 424 ü 
Millî Savunma Vergisine ve 11 558 046 lirası Tekel safi hasılatına ait olmak üzere 17 340 470 
liradır. Bu meblâğın da tahminlere ilâvesi suretiyle Tekel maddelerinden alman Savunma Ver
gisi tahminlerinin 124 500 000 ve Tekel safi hasılatının 156 000 000 milyon liraya çıkarılması lâ
zımdır. 

Yukarda tasrih eylediğimiz kalemler haricinde diğer bâzı kalemlerde tahsilat seyrinin arzet-
tiği son durum ve diğer âmiller nazara alınmak suretiyle cüzi tashihler yapılmıştır. Bu tashih
lerle birlikte artırılan veya azaltılan kalemler aşağıda bir cetvel halinde gösterilmiştir. 

Artırılanla* Azaltılanlaı 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
Mülga Kazang vo buna müteferri 
vergileı 
Şeker ve glikoz ist. V. 
Tekel maddelerinden alman savım* 
ma pulu 
Tekel safi hasılatı 
Aakar yakıtlardan alınacak Yol 
Vergisi 
Noter harçları 
Pasaport ve Kançilârya H. 
Peşin para ile satılan gayrimenkul 

20 000 000 
5 000 000 

1 50C 00C 
5 000 000 

5 750 000 
11 550 000 

2 000 000. 
500 000 
500 000 

1 000 000 

52 800 000 

İthalât Mua. Ver. 
İmalât Mua. Ver. 
Gümrük Vergisi 
P. T. T. müraselelerinden ve telefon 
abonelerinden alman Savunma Ver. 
Madenler Resmi 
Diğer harçlar 
Oyun kâğıdı geliri 
Hazine portföyü ve iştirakleri 

25 000 000 
10 000 000 
15 000 000 

1 000 000 
1 000 000 

150 000 
200 000 

1 000 000 

53 350 000 

1953 gelir bütçesi tertip şeklinde yapılan değişiklik hakkında da görüşümüzü açıklamak isteri*,. 
Filhakika, gelirlerimizin millî ve iktisadi bünyelerine göre kısımlandırılması ve bugüne kadar gelir 
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bütçelerinde «müteferrik gelirler» başlığı altında toplanan gayrimütecanis, tahmini güçlük arzeden 
jaölümün ihtiva ettiği bâzı gelir çeşitlerinin mahiyetlerine göre bölüm ve maddelere tevzi edilmesi 
rasyonel bir hareket tarzı telâkki edilebilir. Ancak, gelirlerimizin kısım, bölüm ve maddelere ayrıl
ması işi, esaslı bir tetkik ameliyesine tâbi tutulduktan ve'maksada en uygun bir plâna vard.ktan 
sonra yapılmalıdır. Her yıl daha iyiye gitmek arzusiyle peyderpey yapılacak değişiklikler, muhte
lif yıl bütçeleri arasında mukayeseyi ve binnetice Meclis kontrolünü güçleştirici bir sebep teşkil 
edebilir. Bu itibaıla, önümüzdeki yıllar içinde yapılacak yeni ve geniş etüdlerle tesbit edilecek şekil 
ıslahının Meclisin tasvibine arzedilmesi muvafık olacağı kanaatindeyiz. 

Komisyonun takdirine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

> ı l3 G i r e s u n M e b u s u 
. • i • .* '•' Hayrettin Erkmen 
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M. Varidatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin '.'dilen 
Lira Lira 

/ - Vergiler 

Â) İrat ve servet vergileri 

Gelir Vergisi 270000 000 

Kurumlar » 32 000000 

Esnaf » 27 000 000 

Binalardan alman Savunma 

Vergisi 5 250 000 

Davar ve domuzlar Vergisi 28 000 000 

Veraset ve İntikal Vergisi 3 200 000 
Kaldırılan kazanç, Fevkalâde 
zam, İktisadi buhran, Muvaze
ne ve Hava kuvvetlerine yar
dım vergileriyle, Ruhsat un
van tezkereleri ve Karne harcı 
artıkları 18 500000 

340 000 000 360 000000 

65000 000 70 000 000 

27 000 000 27 000 000 

6100000 6100000 

30 500 000 30 500 000 

3 500 000 3 500 000 

3 500 000 5000000 

Fasıl yekûnu 383 950 000 475 600 000 502100 000 

B) Gümrük, Muamele, istih
lâk vergileriyle resimler ve 

harçlar 

Muamele vergileri 
1 İthalât Muamele Vergisi 
2 İmalât » » 
3 Bankalar » » 

178 000 000 
120 000 000 
24 000 000 

240 000 000 
200 000 000 
35 000 000 

215 000 00( 
190 000 (XX 
35 000(XX 

Fasıl yekûnu 322 000 000 475 000 000 440 000 001 

Gümrük Vergisi 170 000000 195 000 000 180 000 001 
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VL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

Varidatın nev'i 

İstihlâk yergileri 
Şeker ve Glikoz İstihlâk Ver
gisi 
Kahveden alınan İstihlâk Ver
gisi 
Kibritten alınan İstihlâk Ver
gisi 
Ham petrol ve müştakları İs
tihlâk Vergisi 
Akar yakıtlardan alınacak Yol 
Vergisi 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk 
Vergisi 
Tekel maddelerinden alman 
Savunma Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
P. T. T. müraseleleriyle telefon 
abonelerinden alman Savun
ma Vergisi 

Fasıl yekûnu 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

110 000 000 

20 000 000 

6 780 000 

18 000000 

58000 000 

8 500 000 

106 000 000 
17 000 000 

4 000 000 

348280000 

1953 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

150 000 000 

20 000000 

10 000 000 

30 000000 

70 000 000 

11 000 000 

118 750 000 
20 000 000 

6000000 

435 750 000 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

155 000 000 

20 000 000 

10 000 000 

30000 000 

70 000 000 

11000000 

124 500 000 
20 000 000 

* 
5 000 000 

445500 000 

Diğer vergi varidatı 

(Resim ve Harçlar) 

Resimler 
1 
2 
3 
4 
5. 

6 

1 
2 
3 
4 

Maden resimleri 
Sefineler Resmi 
Damga » 
Tayyare » 
Gümrüklerde kullanılan kâğıt
lara yapıştırılan Savunma Pu
lu 
Hayvan Sağlık Zabıta Resmi 

Fasıl yekûnu 

Harçlar 
Tapu Harçları 
Mahkeme » 
Noter » 
Pasaport ve Kançilarya harç
ları 

3 000 000 
130 000 

42 000 000 
2 240 000 

490000 
120 000 

47980000 

38 500 000 
18 000 000 
4000 000 

10 300 000 

6 000 000 
250 000 

62 000 000 
2 700 000 

500 000 
100 000 

71550000 

27 500 000 
16 000 000 
5 500 000 

5 000 000 

6 000 000 
250 000 

62 0Q0 000 
2 700000 

500000 
100000 

71550 000 

27 500 000 
16 000 000 
5 500 000 

5 000 000 
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F. M. Varidatın nev'i 

1952 
Y U ı 

tahminleri 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

5 Diğer harçlar, (Nüfus harçları, 
eczane ve ecza depoları ve uz
manlık vesikaları harçları, ih
tira beratları, su ve kara avı 
ruhsat tezkeresi harcı) 400 000 900 000 900 000 

Fasıl yekûnu 71200000 54900000 54900000 

Birinci kısmı yekûnu 1343 410 000 1707 800 000 1694 050 000 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

/ / - Devletçe idare edilen 
Kurumlar ve Devlet 

paylan 

1 
2 
3 
4 
5 

Sabit ve mütedavil sermaye ile 
işletilenler veya umumi bütçe 
içinde bulunanlar 
Darphane ve Damga Basımevi 
Resmî basımevleri 
Resmi okullar 
Sulama idareleri varidatı 
Diğe r̂ kurumlar 

Fasıl yekûnu 

150 000 
150000 

50 000 
1000 000 
1250000 

2 600000 

150 000 
180 000 
300 000 
750000 

1500 000 

2 880000 

150 000 
180 000 
300 000 
750000 

1500 000 

2880000 

Tekel İdaresi safi hasılatı (Tü
tün, tuz, çay, ispirto, ispirtolu 
içkiler, rövelver, fişek patlayı
cı maddeler safi hasılatı) 

Oyun kâğıdı varidatı 

Radyo varidatı 

Millî Piyango varidatı 

Umum kurumlar ve şirketler 
varidatlarından Devlet payı 

1 Mükerrer sigorta şirketlerin
den alman 

111000000 144450000 

300000 700000 

5500000 

23000000 

680 000 

7500000 
21000000 

680 000 

156129000 

700000 

7500000 

21000000 

680 000 
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F. M. 

2 

19 

1 

2 

Varidatın nev'i 

Sözleşmesi gereğince Musul 
petrollerinden alman 

Fasıl yekûnu 

Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 
Kambiyo murakabesi mukabi-
lind Cumhuriyet Merkez Ban
kasından alınan 
Teftiş mukabili şirketlerden 
alman 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

6 000 000 

6680000 

125 000 

80 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

35 000 000 

35680000 

125 000 

100000 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

35 000 000 

35680000 

125000 

100 000 

20 

y*f 

21 

22 

0 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

1 

S 

Fasıl yekûnu 

tkinci kısım yekûnu 

/ / / - Devlet emvali 
varidatı 

Gayrimenkullerden alınan 
Peşin para ile satılan gayri
menkul satış bedeli 
Taksitle satılan gayrimenkul 
satış bedeli 
Borçlanma taksit bedelleri 
Kiralar 
Ecrimisiller 
Gümrük ardiye ücreti 

Fasıl yekûnu 

Menkul mallar satış bedeli 

Menkul kıymetler varidatı 
Hazine portföyü ve iştirakleri 
varidatı 
Faizler 

205000 

149 285 000 

. - • 

13 000 000 

650 000 
900000 

1450 000 
250 000 
60 000 

16310000 

8000000 

4100 000 
850 000 

225000 

212435 000 

5000 000 

650000 
1100 000 
2 000 000 

250000 
40 000 

9040000 

3000000 

8 000 000 
1500000 

225000 

224114000 

6000 000 

650 000 
1100 000 
2000 000 

250 000 
40000 

10040000 
İ l , 

3000000 

7000 000 
1500000 

Fasıl yekûnu 4950000 9500000 8500000 
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•EV -M/ Varidatın nev'i 

1952 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1953 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

28 Kıymetli kâğıtlar 600000 500000 500000 

Üçüncü kısım yekûnu 29 860 000 22 040 000 22 040 000 

24 

25 

26 

IV - Çeşitli varidat ve 
cezalar 

Eski alacaklar 
1 Tavizlerden ve ikrazlardan geri 

2 

1 
2 

alınanlar 
Sair kaldırılmış vergiler artık
ları 

Fasıl yekûnu 

Cezalar 
Para cezaları 
Vergi ve zam cezaları 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik varidat 

Dördüncü kısım yekûnu 

150 000 

200 000 

350000 

1250 000 
2 300 000 

3550 000 

25000000 

28 900 000 

1500 000 

150 000 

1650000 

4 000 000 
4000 000 

8000000 

10000000 

19650000 

1 500 000 

150 00Û 

1650000 

4000 000 
4000 000 

8000000 

10000000 

19 650 000 

tCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1 343 410 000 1 W 800 000 1 694 050 000 

149 285 000 212 435 000 224114 000 

29860 000 22 040 000 22 040 000 

28 900 000 19 650 000 19 650000 

UMUMÎ YEKÛN 1551455000 1961925000 1959854000 



D - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — G 

[Dairelerin barem dışı hizmetlileri] 
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Büyük Millet Meclisi 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret G 

1 Vantilâsyon makinisti 
2 Marangoz 

» yardımcısı 
Kaloriferci 

» 
Elektrikçi 
Telefoncu 

3 Şoför 
» 

Motosikletçi 
Bahçıvan 

» 
Laborant 

4 Fransızca ve İngilizce mütercimi 
Daktilo (yabancı dil bilir) 
Bütçe Komisyonu daktilosu 
Daktilo 
Saymanlık Müdürlüğü daktilosu 
Daire Müdürlüğü daktilosu 

5 Yönetim memuru 
6 Başhademe yardımcısı 

Ambar hademesi 
Birinci sınıf hademe 
ikinci sınıf hademe 
Üçüncü sınıf hademe 
Dördüncü sınıf hademe 
Çamaşırcı 
Sığmak koruyucusu 
Sürekli amele 
Tevzi memuru 

Meclis Basımevi 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
. 9 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 

16 
24 
26 

o 

t > 

1 
9 
1 

30ö 
30ü 
200 
250 
200 
350 
225 
300 
250 
225 
2r>0 
225 
300 
625 
400 
250 
250 
250 
250 
300 
225 
225 
200 
175 
150 
100 
125 
175 
175 
200 

Toplam 111 

Memuriyetin nev'i Aded 

1 Başmakinist 
Makinist 

400 
250 

Makinist yardımcısı 
» » 

Makina bakım ustası 
Baştertipçi 

» yardımcısı 
Birinci sınıf operatör 
İkinci sınıf operatör 
Tertipçi yardımcısı 

» » 
Başeiltçi 

» yardımcısı 
Çiltçi 

» 
» yardımcısı 
» » 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Gece bekçisi 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
O 

2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

Toplanı 

Millî Saraylar Müdürlüğü 

39 

2 Döşeme marangozu 
» » 

Dülger 
Kurşuncu 

» 
Tenekeci 

» 
Çilingir 
Döşemeci 
Boyacı 
Saatçi I 
Kaloriferci ve motorcu 1 
Elektriçi 2 
Bas telefoncu ve santral memuru 1 



Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücret G. 

Telefoncu 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

> 
» 

Daktilo 
Koruma memuru ve ayniyat 
mutemedi 
Yapı gereçleri ambarcısı 
Kapıcı 

1 
1 
1 
2 
16 
1 

175 
300 
200 
150 
150 
175 

5 200 
1 150 
1 150 
2 150 

Memuriyetin nev'i 

6 Yangın söndürme erbaşı 

> > 
Başbekçi 

» 
Bekçi 

» 
Sürekli amele 

en 

Toplam 126 

Aded 

1 
1 
10 
1 
2 
14 
39 
10 

Ücret 

175 
150 
150 
200 
200 
150 
150 
125 

Riyaseticumhur 
Berber 
Elektriçi 

» 
Marangoz 
Tamirci 
Kaloriferci 

» 
Saatçi 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» 
Şoför 

> 
Bahçıvan 

» 
Bahçıvan 
Atelye şefi 
Metrdotel 

» 
Yönetim memuru 
Ambar memuru 
Demirbaş kâtibi 

3 
2 
5 
3 
1 
3 
4 

250 
225 
175 
225 
1?5 
150 
100 
75 
300 
175 
125 
300 
250 
175 
100 
150 
475 
475 
400 
400 
250 
200 

Dosya memuru 
6 Kapıcı 

» 
» 

Hademe 
» 
» 
> 
> 
> 

Ütücü 
» 

Garson 
» 
» 

Aşçı yardımcısı 
Şoför » 
Çamaşırcı 

» 

1 
1 
1 
1 
2 
5 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 

150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
225 
150 
2?5 
20ü 
175 
150 
125 
150 
125 

Toplam 75 
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Divanı Muhasebat Riyaseti 

G. Memuriyetin nev'i 

Marangoz ustası 
Çiltçi 

» yardımcısı 
Kaloriferci ve onarıcı 
Telefon ve elektrikçi 
Şoför 
Laborant 
Daktilo 

» 
» 

Daire müdürü 

Aded 

1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 

Ücret 

200 
250 
200 
200 
200 
250 
150 
225 
200 
175 
250 

G. Memuriyetin nev'i 

Tasnifçi 
» 
» 

Kitaplık memuru 
6 Başodacı 

Odacı 
» 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Dağıtıcı 

> 
Hamal 

Aded 

2 
2 
2 
1 
1 

36 
4 
1 
2 
1 
1 
5 

Ücret 

?90 
175 
150 
200 
175 
100 
75 

125 
125 
150 
125 
100 

1 

2 

3 

4 

ıra 

6 

Teknisiyen 
» 
» 

Sanatkâr 
Elektrikçi 
Kaloriferci (M. S. Y. Kurulu) 
Şoför 

9* 

Daktilo 

Memur 
» 
» 

Dağıtıcı 
» 
» 

Başvekâlet 
1 
1 

,1, 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
3 
5 

400 
375 
350 
300 
250 
200 
250 
225 
200 

^225 
150 
250 
200 
150 
225 
200 
ro 

Dağıtıcı 
» 

Başhademe (Aynı zamanda Ba
kanlar Kuruluna bakar) 
Hademe 

» 

•» 
Bekçi 

(M. S. Y. Kurulu) 
(Arşiv dairesi) 

Başbakanlık Köşkü 

Aşçı yamağı 
Sofracı 
Garson 
Hademe 

tt~ 

1 
1 

1 
12 
12 
2 
2 
1 
3 
2 

150 
125 

225 
150 
125 
100 
100 
125 
100 
125 

1 125 
1 250 
1 150 
1 125 

3 Şoför 
4 Daktilo 

Şûrayı Devlet Riyaseti 
1 
2 
•4 
5 
\> 

250 
225 
175 
150 
VJ.i 

Başhademe 
Kapıcı 
Hadem# 

» 

1 125 
1 100 

11 100 
3 75 



- D/5 -
Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

3. 

1 

2 
3 

4 

5* 

6 

• 

Memuriyetin nev'i 

-

Umum Müdürlük 

Filim operatörü 

» » . 
» » 
» » 

Fotoğrafçı 
» 

» 
Desinatör 
Kaloriferci 
Laborant 

Şoför 
Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo , 

» 
» 

> 
Memur (birisi ecnebi olabilir) 

» ( » » » 
» ( » » •» 
» (Ecnebi olabilir) 
» ( » » ) 

Musahhih ve mizanpajcı 
» » » 
» » » 

Turizm işleri memuru 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

Santralci 
» 

işçi 
Dağıtıcı 

» 
Bekçi 

Aded 

3 
1 
l 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
4 
6 
1 
2 

) 2 
) 4 

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

Ücret 

550 
475 
400 
350 
250 
550 
475 
400 
350 
300 
400 
125 
200 
150 
175 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
625 
550 
475 
400 
350 
400 
350 
300 
550 
3p0 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
150 
125 
100 

O. 

4 
5 

6 

Memuriyetin nev'i A 

Başhademe 
Hademe 

Vilâyet temsilcilikleri 

Daktilo ^ 
Tercümann - Rehber 
Memur (daktilo bilir) 
Dağıtıcı 
Hademe 

.ded 

1 
17 

5 

• 
1 
3 
2 
1 
1 

Ücret 

125 
100 
75 

175 
550 
250 
125 
100 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

4 

5 
6 

1 
1 

2 

Mahalli daktilo 

»» kâtip 
Hademe 

Ankra Radyosu Müdürlüğü 

Başspiker 
Spiker 

» 
» 

Kısa dalga spikeri (Ecnebi dil 
bilir) . 

» » » » 
» » » » 

Artist (1 nci sınıf repetitör) 
» (2 nci » » ) 
» (1 nci sınıf) 
» (2 nci » ) 
> (3 ncü » ) 
s> (4 ncü » ) ; . . . " * 

Stajyer artist 
» » 

Teknisiyen (Jeneratör uzmanı) 
» ' ( » » ) 

Başteknisiyen (1 nci sınıf) 
» (2 nci » ) 

Teknisiyen (1 nci sınıf) 
» (2 nci » ) 

. » (3 ncü » ) 
Usta 

» 
» 

4 
1 
2 
4 

- • • 

2 
4 
2 
2 

1 
2 
1 
6 
6 
6 
3 
3 
8 
4 

10 _ 
2 
1 
3 

11 
10 
12 
17 
4 
1 
2 

525 
450 
750 
275 

475 
350 
300 
250 

625 
475 
300 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
2?5 
200 
625 
550 
400 
350 
300 
250 
225 
350 
300 
250 
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G. 

— D/7 — 
İstatistik Umum Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i 

1 Teknisiyen 
Başmakinist 
Makinist 

» 
Fotoğrafçı 

2 Kaloriferci 
Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 

> » > 
» » » 

Sanatkâr işçi 
Sanatkâr işçi 

4 Daktilo 
> 

5 Memur 
» â 
> 
» 

5 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

18 

625 
300 
225 
200 
350 
200 
300 
250 
225 
125 
100 
350 
200 
250 
225 
200 
175 

Memur 
» 

> 

» 
6' Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 

led 

5 
1. 

19 
11 
1 

20 
17 
2 
1 
2 
2 

18 
1 
3 
1 

Ücret 

175 
175 
150 
150 
325 
125 
100 
125 
150 
125 
125 
100 
100 
125 
100 

Toplam 153 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
1 Ressam * 

Makinist 
Teknisiyen 
Makinist 

» 
2 Usta 

» 
Kaloriferci 
Usta 

> 
3 Şoför 

Bahçıvan 
4 Datilo 

» 
> 

Ecnebi dil bilen daktilo 
5 Doktor 

Memur 
» 
> 
» 
» 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

175 
250 
400 
250 
350 
150 
125 
150 
200 
400 
200 
150 
150 
200 
150 
475 
150 
250 

,200 
300 
300 
150 

Memur 
» 
'» 

Şef 
M^mur 

» 
> 

6 Dağıtıcı 
Bekçi 

' Hademe 
» 

Başhademe 
Koruyucu 
l§çi 

• ' ' •*• ^. ' ! * 7 *» / * " * • " " 

1 î VTft î'cT^TT' 

1 Teknisiyen 
> • 

Makinist 
» 
» 

1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
3 

*+ m j± m 

1 
1 
1 
1 
6 

200 
250 
150 
350 
175 
200 
125 
100 
100 
75 

100 
125 
100 
125 
/ 

400 
550 
150 
250 
200 



- D/8 
G. Memuriyetin nev'i 

2 
3 
5 

Usta 
Şoför 
Şef (rasat şefi) 

» (telsiz » ) 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

5 
2 
1 
1 
5 

40 
51 
29 
29 
25 

Ücret 

125 
200 
250 
250 

,150 
175 
200 
225 
250 
300 

G. M( 

Memur 
» 
» 
» 
» 

6 îşçi 
Hademe 
Bekçi 
îşçi 

» 
Koruyuc 

Memuriyetin nev'i Aded 

2 
45 

153 
15 
16 
3 

25 
37 

2 
1 
1 

Ücret 

350 
100 
75 

125 
50 

150 
75 
75 

125 
75 

125 

Diyanet işleri Reisliği 
MERKEZ 

3 Bahçıvan 
4 Daktilo 

» (Ecnebi dil bilen) 
5 Mizampajçı ve musahhih 

Memur 
Dağıtıcı 

• - . Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

Toplam 

VİLÂYETLER 

2 Elektrikçi 
4 Daktilo 

20 

150 
150 
200 
250 
300 
2C0 
175 
125 
125 
100 

250 
150 

5 Kur'an öğretici 
» » 

6 Bekçi 
Hademe 

Toplam 

16 
25 
50 

234 
1 

10 
70 
85 

493 

150 
125 
100 
75 

125 
100 
75 
50 

Dersiam 
» 

İstanbul Cuma ve kürsü vaizleri 
» » » » 

5 
5 
21 
89 
48 
1 
10 

35 
30 
25 
20 
15 
20 
15 



— D/9 — 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

G. 

1 

2 

4 

5 
6 

2 

4 

Memuriyetin ncv'i 

Fotoğrafçı 
> 

Sanatkâr 
> 
> 

Daktilo 
i 

Doktor 
Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 

Daktilo 
Hademe 

Sanatkâr 
» 
» 

Daktilo 
» 

MERKEZ 

Tapulama 

VİLÂYETLER 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 

14 
4 

2 
3 

1 
1 
1 
2 
3 

Ücret 

175 
150 
200 
150 
100 
150 
100 
150 
100 
75 

100 

175 
100 

200 
150 
100 
125 
100 

G. 

6 

3 
4 

6 

3 

4 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 

Bekçi 
Jaloncu 
Hademe 

> 
» 
» 

Dağıtıcı 

Tapu ve 
Şoför 
Daktilo 

» 
Jaloncu 

» 
Mübaşir 
Hademe 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 

Hademe 
» 

Aded 

32 
4 
2 
3 
4 

38 
162 

1 
3 
4 

Kadastro Tozma Heyeti 

Tapulama 

2 
2 
7 

20 
8 
1 

16 

5 
45 
36 
36 
36 
36 

Ücret 

75 
.75 

50 
50 
75 
75 
50 
75 
75 
75 

175 
100 
75 
75 
7ö 

100 
50 

200 
175 
175 
150 
75 
50 

Toprak ve İskan işleri Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

1 Teknisiyen 
-» 

2 Usta 
3 Şoför 

» 
Arabacı 

4 Datilo 
> 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
6 
5 
9 

625 
400 
250 
250 
150 
125 
200 
175 
150 

5 

6 

Şef (traktör 
Yönetim şefi 
Memur 
Doktkor 
Memur 
Dağıtıcı 
Jaloncu 
Başhademe 
Hademe 
Bekçi 

grupları teknisıyeni) 
(toprak kursu) 

i 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 

20 
3 

-:oo 
350 
200 
150 
150 
150 
150 
350 
100 
150 



n/ıo 
1 

1 

3 

4 

Memuriyetin 

Makinist 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 

Daktilo 

nev'i 

VİLÂYETLER 

Aded 

12 
12 
11 
11 
35 
42 
17 
10 
5 

Ücret 

150 
75 

200 
100 
200 
175 
100 
200 
175 

G. 

5 

6 

Memuriyetin, ne* 

Daktilo 

Şef (traktör grupları) 
Memur 
Başjaloncu 
Jaloncu 
işçi (komisyonda) 
Bekçi 

» 
Hademe 

» 
» 

Aded 

25 
10 
10 
5, 
3 

84 
349 
85 
2 
2 

• •2 

62 
35 

Ücret 

150; 
125 
100 
350 
150 
150 
100 
75 

100 
75 

100 
75 
50 

Adalet Vekâleti 
MERKEZ 

1 Teknisiyen 
2 Kaloriferci 
3 Sanatkâr işçi 

Şoför 
» 

Bahçıvan 
4 Daktilo 

5 Santralci 
6 Başhademe 

Hademe 
» 

Dağıtıcı 
» 
» 

Bekçi 
îşçi 

» 

Temyiz Reisliği 

1 
1' 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
4 

24 
6 
2 
1 
4 
2 
4 
2 

300 
250 
100 
250 
150 
175 
200 
175 
150 
100 
150 
150 
125 
100 
75 

175 
150 
125 
100 
100 
75 

69 

2 Kaloriferci 250 

Şoför 
Bahçıvan 
Sanatkâr işçi 
Doktor 
Santralci 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

2 
1 
1 
ı 
1 
1 

22 
30 
2 

250 
125 
100 
150 
150 
125 
100 
75 

100 

62 

Adlî Tıp İşleri Umum Müdürlüğü 

Fotoğrafçı 
Teknjşiyen 
Usta 
Kaloriferci 
Başlâborant 
Laborant 
Hastabakıcı 

» 
Şoför 
Aşçı 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
,fc 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
6 

400 
300 
125 
150 
200 
150 
125 
100 
200 
175 
175 
100 
100 
75 



D/1İ — 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret G 

Bekçi 
îşçi 

1 
1 

35 

100 
100 

Kaloriferci 
» 
» 
» 

Santralci 
Bekçi 

» 
Hademe 

• • • * 

> 

VİLÂYETLER 

1 
2 
7 
6 
1 
6 

21 
13 

476 
416 

200 
175 
125 
100 
150 
100 
75 

100 
75 
50 

5 
6 

Aşçı 
Doktor 
Başgardiyan 

» 
» 
» 

Gardiyan 
> 
> 

Çamaşırcı 
» 

Hademe 

949 

Memuriyetin nev'i 

1 Makinist 
2 Usta 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

3 Hastabakıcı 
Şoför 

Aded 

1 
12 
1 
1 

12 
8 
2 

11 
4 

12 
10 
27 
40 
70 

160 
680 
392 
129 

9 
3 
5 

1566 

Ücret 

• 175 
175 
200 
100 
50 

200 
175 
150 
125 
100 
150 
200 
175 
150 
125 
100 
75 
50 
75 
50 

100 

Teknisiyen 
Telefoncu 
Kaloriferci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Şoför 

» 
Sanatkâr îşçi 

MERKEZ 

Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» * 

Bekçi 

içişleri 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 

20 
9 
1 
1 
1 

19 
38 
4 

400 
225 
225 
200 
150 
250 
150 
125 
250 
150 
125 
175 
150 
150 
100 
75 

100 

Vekâleti 
İşçi 

6 Dağıtıcı 
» 

Toplam 

VİLÂYETLER 

Vilâyetler hademesi 
» 

Kazalar 
» 
» 

Nahiyeler 

> 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

2 

107 
===== 

1 
65 

157 
45 
18 

193 
286 
627 

1392 
•• . — • 

125 

100 
75 
75 
50 
75 
50 
50 
50 



— D/12 — 
Emniyet Umum Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Makinist 
» 

Şoför 

» 
Bekçi 
Daktilo 
Memur 
Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 

VİLÂYETLER 

Makinist 
Şoför 

> 

Gemi adamı 
» > 

Daktilo 
Daktilo 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
18 

38 

8 
2 
1 
2 
46 
2 
2 
4 

175 
100 
175 
150 
100 
100 
150 
150 
150 
100 
125 
100 
75 

125 
150 
125 
100 
100 
75 
150 
100 

5 Doktor 
Memur 

6 Hademe 

Aded 

1 
2 
6 

126 

Ücret 

100 
100 
100 
75 

Toplam 202 

Polis Enstitüsü ve Polis OkıUu 

2 Elektrikçi 
Kaloriferci 

3 Aşçı 
> 

6 Hademe 
ÎSÇİ 

1 
1 
1 
2 
43 
1 

175 
175 
125 
100 
75 
75 

Toplam 49 

Prûvtmtoryum 

2 Usta 
3 Hemşire 

Hastabakıcı 
Aşçı 

4 Hademe 

tşçi 

2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 

100 
150 
100 
150 
100 
75 
75 

Toplam 14 



- D/13 -
Jandarma Umum Kumandankğı 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. 

MERKEZ 

2 Usta 
3 Şoför 
6 Dağıtıcı 

Başhademe 
Hademe 

Toplam 

Basımevi 

X Ressam 
Makinist 

» 
2 Sanatkâr matbaa hizmetlisi 

5 Memur 
6 îşçi 

1 
1 
2 
1 
1 

17 

23 

Toplam 12 

Silâh ve Malzeme Tamirevi 

1 Makinist 
2 Usta 

» 

Telefon teknisiyeni 
» » 

2 
1 
2 
4 
1 
1 

Toplam 11 

Subay ve Astsubay obuüart 

2 Elektrikçi 
Kaloriferci 

3 Laborant 
Şoför 
Aşçı 

350 
250 
175 
150 
125 
100 

200 
250 
200 
200 
175 
225 
125 

300 
350 
200 
175 
250 
200 

150 
175 
100 
200 
175 
100 
75 

Memuriyetin nev'i 

6 Hademe 
» 

Birlikler 

2 Usta 

3 Şoför 
» 

» 
Aşçı 

Toplam 

Dikimevi 

1 Makinist 
» 

2 Elektrikçi 
> 

Usta 

» 
3 Aşçı 
5 Memur 
6 îşçi 

Eşya ambarlan 

3 Şoför 
5 Memur 
6 îşçi 

Aded Ücret 

1 125 
15 100 
3 75 

Toplam 26 

1 
8 
10 
1 
2 
2 
9 
14 
28 
13 
8 

250 
200 
150 
175 
125 
250 
200 
175 
150 
100 
75 

96 

Toplam 15 

2 
2 

18 

Toplam 22 

300 
250 
250 
175 
450 
250 
200 
100 
175 
100 

200 
250 
100 



G. Memuriyetin nev'i 

Dışişleri Vekâleti 
Aded Ücret G. Memuriyetin nev'i 

I -Merkez hizmetlileri 

2 Kaloriferci 
Usta 

> 
3 Şoför 

Bahçıvan 
» 

4 Mütercim daktilo 
Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilolar 

5 Doktor 
Memur 
Santralci 

6 Başhademe 
Hademe 

» 

Bekçi 
6 Dağıtıcı 

» 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
5 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 
44 
4 
1 
3 
1 

250 
250 
200 
250 
175 
125 
475 
400 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
200 
250 
200 
150 
125 
100 
150 
200 
150 
125 

Aded Ücret 

Dağıtıcı 

Matbaa 

2 Sanatkâr ve matbaa hizmetlisi 
» » > 
» » > 

1 Makinist 

Hariciye köşkleri 

5 Memur 
2 Kaloriferci 
3 Başbahçıvan 

Bahçıvan 
Ajşçıbaşı 
A§çı 

6 Garson 
6 Hademe 

> 
Bekçi 

1 100 

1 350 
3 200 
1 175 
1 200 

300 
125 
250 
100 
300 
100 
175 
150 
100 
125 

/ /•- Ecnebi memleketler hizmetlileri [1] 

Elçilik, daimî delegelik Nato 
delegeliği ve konsolosluklar hiz
metlileri 600 05833 

[1] Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtta ücretle kullanılıp istihkakları bu tahsisattan verilecek 
olanların sayısının ve görevlerinin belirtilmesi ve bu hizmetlilerin tâyinleriyle kuruluş itibariyle 
verüecek tahsisat dairesinde ücretlerin tâyin ve dağıtılması Vekâlete veya Vekâletin yetki verece
ği makamlara bırakılmıştır. 



G. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

I - Merkez hizmetlileri 

4 Ecnebi dil bilen daktilo 

» » » 
Datilo 

» 
5. Memur 
6 Hademe 

Dağıtıcı 

550 
400 
300 
250 
200 
400 
175 
150 
175-

ö. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

/ / - Ecnebi memleket hizmetlileri 

Paris 

6 Ecebi dil bilen daktilo 
Daktilo 
Odacı 

4 Ecnef>| M 
6 Odacı 

Waskmgtofi Bürom 

dafctilp 

350 
275 
200 

850 
525 

Maliye Vekâleti 
MERKEZ 

1 Makinist 
2 Usta 

» 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 

3 Şoför 
». 

Başbahçıvan 
Bahçıvan 
Hastabakıcı 

» 
4 Ecn$bi dil bilen daktilo 

>/, * » 
Daktilo 

Seksiyon şefi 

1 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

r-t 

1 
1 
1 
2 
11 
2 
32 
& 
38 
22 
1 

300 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
300 
250 
250 
250 
200 
250 
200 
200 
150 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
625 

Mekanograf 

5 » 
Memur (en 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» -

Dâva takip 
» » 
» » 

6 Dağıtıcı 
» 
» 
» 

. Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

İşçi 
» 

a 
,4: 
4 
2 
1 
1 
1 
19 
İİ 
17 
5 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
5 
8 
1 
1 
6 

82.,. 
21 
6 
8 

30$ 
250 
225 
209 
625 
550 
475 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
125 
150 
ır.o 
125 
100 
75 
150 
125 



G. Memuriyetin nev'i 
— D/İd 

Aded Ücret G. 

Bekçki 125 
100 

Elçilikler Maliye müşavirlikleri ve mümessillikleri 

Mahalli kâtip (ecnebi olabilir) 1 450 

Kuzey Atlantik Andlaşması Konseyi nezdinde 
Türkiye Daimî Delegeliği Maliye Mümessiltiği 

Mahalli kâtip (ecnebi olabilir) 500 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüyü 

1 Makinist 
» 

Ressam ve haddat 
2 Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 
2 Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 

» » » 
3 Şoför 

Laborant 
4 Datilo 
5 Memur 

6 Dağıtıcı 
Hademe 

» 
Bekçi 

Devlet Kâğıt ve Sasım Genel Müdürlüğü 

1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 

300 
250 
250 
350 
300 
250 
225 
150 
175 
250 
225 
175 
150 
100 
125 
100 

4 Yabancı dil bilen daktilo 
Daktilo 

5 Daire müdürü (Depo amirliği 
de yapar) 
Depo âmiri 

» şefi 
» » 
» » 

Atelye şefi 

1 300 
1 225 
1 175 
1 150 

625 
475 
400 
400 
350 
300 
350 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Memur 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

Doktor 
Dağıtıcı 
Bekçi 

» 
Hademe 

Maliye Okulu Müdürlüğü 

5 Memur 
6 Hademe 

Bekçi 

VİLÂYETLER 

Teknisîyen 
» [1] 
» (idare amirliği yapar) [1] 

Makinist 
Elektrikçi 

» 
Kaloriferci 

Usta 

3 Bahçıvan 
Şoför 

4 Daktilo 
» 
» 

» 
> • 

5 Sürveyyan 
Doktor 

2 
3 
7 
3 
11 
22 
5 
1 
1 
1 
3 
13 
4 

7 
80 
66 

300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
150 
175 
150 
125 
125 

1 175 
2 100 
1 100 

400 
350 
625 
150 
800 
225 
300 

16 225 
300 
250 
225 
150 
225 

17 200 
175 
150 
125 

197 100 
10 75 

300 
150 

[1] Tâyinleri merkeze aittir. 



— fi/17 — 
5k Memuriyetin nev'i 

Memur 
> 

Dâva takip 
» » 
» » 
» » 
» » 

6 Dağıtıcı 
» 

memuru 
» 
» 
» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
4 

27 
79 

3 
4 

11 

Ücret 

250 
200 
200 
175 
150 
125 
100 
125 
100 

G. Memuriyetin nevJi 

Vilâyet başhademesi 
» 
» 
» 

Kaza 
» 

Bekçi 
» 

tşçi 
» 

» 
» 
» 
)• 

» 

Aded 

5 
47 

105 
192 
84 

351 
46 
24 
10 
35 

Ücret 

100 
100 
75 
50 
50 
50 

100 
75 

175 
100 

Millî Eğitim Vekâleti 
MERKEZ 

Fotoğrafçı 
» 

Teknisiyen 
Usta 

» 
Sanatkâr ve matbaa hizmetlileri 
Telefoncu 
Şoför 
Bahçıvan 
Sanatkâr işçiler 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

1 
• 1 

1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

. 5 
3 
3 
3 
1 
5 
3 

150 
75 

250 
250 
200 
125 
150 
250 
175 
100 
200 
175 
150 
125 
125 
200 
150 
125 
100 

Doktor 
6 Başhademe ve hademeler 

» » » 
» » » 
» » » 

Bekçi 
Dağıtıcılar 

» 
» 

İşçiler 
Ecnebi memleketlerdeki öğrenci 
müfettişliği kâtipleri [1] 

VİLÂYETLER 

1 Müzisiyen (ecnebi olabilir) 
Fotoğrafçı 

» 
» 

Modelci ve maketçi 

1 
1 
2 

38 
2 
1 
4 
1 
1 
1 

4 

1 
1 
1 
1 
1 

150 
150 
125 
100 
75 

150 
150 
100 
100 
100 

450 

250 
400 
150 
100 
225 

[1] Ecnebi olabilir. Mahallince seçilenler müfettişin teklifi ve elçiliğin inhası üzerine Maarif Ve
kâletince tâyin olunmuştur. 



Ot, Memuriyetin ııev'i 

Teknisiyenler 

» 

Makinist 
» 

2 Ustalar 

» 
> 
» 
» 

» 
» 

2 Ustalar 

Eczacı kalfası 
3 Şoför 

» 

Arabacı 

Bahçıvan 

Aded 

1 
2 
3 
10 
22 
1 
3 
2 
1 
1 
15 
6 
2 
11 
11 
18 
5 
34 
1 
72 
4 
1 
57 
43 
28 
3 
9 
1 
16 
14 
25 
8 
1 
4 
4 
1 
X 
1 
1 
2 
16 
1 
4 
2 
6 
28 
9 

— D/18 — 
Ücret 

200 
150 
125 
100 
100 
125 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
200 
400 
475 
350 
300 
250 
250 
225 
225 
225 
200 
175 
150 
125 
125 
125 
125 
100 
100 
75 
150 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
100 
75 
175 
150 
125 
125 
100 
100 

G. Memuriyetin nev'i 

Bahçıvan 
» 

Aşçıbaşı 
» 

Aşçı (yamağı ile beraber) 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» 
» 
» 

Laborant 
» 
» 

Hastabakkıcı 
» 
» 
» 
» 
» 

4 Daktilo 
», 
» 
» 
» 
» 
» 

5 Atelye şefi 
Memur 

» 
» 
* i 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

öğretici 
» 
» 
» 
» 
» • 

* 

Aded 

..f-r 
1 
1 
4 
25 
9 
15 
11 
3 
4 
5 
1 
6 
4 
4 
44 
46 
3 
7 
2 
15 
34 
3 
60 
7 

; ., 4 
2 
1 
2 
1 
2 
;8 
28 
3 
25 
85 
6̂ 

132 
17 
2 
1 
3 
1 
2 
4 
10 
20 

Ücret 

75 
50 
225 
175 
175 
150 
125 
125 
100 
100 
150 
125 
125 
100 
150 
125 
100 
100 
75 
125 
150 
125 
125 
125 
100 
100 
75 
250 
350 
350 
225 
200 
175 
250 
225 
150 
125 
125 
100 
625 
475 
350 
250 
225 
225 
200 
-175, 



— B/Ü 
0Y Memuriyetin* ne^'i 

6a 

» 
» 
» 

Dfftor 

» 

» 
Sürveyyan 
Ba^hademe ve 

» 
» 
» 
» 

hademe 
* 
» 
» 
» 

Bekçiler 

i ded 

23 
11 
5 
3 

26 
15 
72 
59 
50 

7 
4 
2 
2 
1 

93 
377 
899 
28 

4 
1439 

25 
29 

484-
3 
3 

Ücret 

150 
125 
125 
250 
150 
ıoo-
125 
100 
75 

225 
150 
200 
125 
125 
100 
100 
75 
75 
75 
50 
50 
50 
50 

125 
100 

G\ Memuriyetin- nev-H 

Bekçiler 
» 
» 
» 
» 
1 
» 

Koruyucular 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İşçiler 
» 
» 
» 
» 
» 
x> 

Eski eserleri koruma komisyo
nu azaları ücreti 

Aded 

47 
m 
44 
15 
22 

8 
10 

1 
1 
1 
2 

12 
1 
1 

10 
2 
1 
7 
5 
9 
4 

24 

* 

Ücret 

100 
75 
50 
50 
50 
50 

100 

. 250 
% 200 

175 
150 
100 
100 

. 75 
100 
175 
150 
100 
100 
75 
75 
50 

75 

Bayındırlık Vekâleti 

1 

3< 

Af-

-

MERKEZ 

Teknisiyen 

Kaloriferci 
Şoiör 
Bafjbahçıvan 
Bahçıvan 
Brttebi dil bilen daktilo 

••'-• > » » » 

Daktilo 

• » 

. 

1 
2 
2. 
1 
1 

ı 
• »t-

1 
3 
4 

::.: .7 
6 
4 

625 
•475 
225 
250 
200 
125 
475 
350 
225 
200 
175 
150 
125 

5 Müracaat şefi 
Evrak ve dosya şefi 
Memur 

» 

» 

- • ; ' » 

6 Başhademe 

Hademe 

1 
1 
2 
2 
3 
6 
9 

•7-

3 
1 
1 
1 
5 

4!t 

350 
300 
300 
250 
225 
260 
175 
150 
125 
100 
150 
125 
125 
100 
75 



G. Memuriyetin nev'i 
- D / 2 0 -

Aded Ücret G. 

Bekçi 
Dağıtıcı 

îşçi 

VİLAYETLER 

Kaptan 

Makinist 
» 

2 Usta 

Gemi adamları 

Şoför 

6 
5 
6 
6 
1 
*2 

100 
175 
150 
125 
125 
100 

475 
400 
350 
300 
475 
400 
350 
150 
125 
100 
250 
175 
250 

Memuriyetin nev'i 

Şoför 
» 

Bahçıvan 

4 Daktilo 

Memur 

* 

6 Hademe 

Bekçi 

Dağıtıcı 
Usta 
ÎŞÇİ 

Aded 

6 
10 
5 
1 
2 
1 
13 
3 
2 
4 
6 
8 
5 
2 
9 
8 
2 
6 
24 
6 
1 
2 
4 
14 

Ücret 

200 
175 
150 
200 
150 
75 
175 
150 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
75 
50 
125 
100 
75 
100 
125 
İ25 
100 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
MERKEZ 

1 Teknisiyen 

2 Usta 

3 Şoför 
4 Ecnebi dil bilen daktilo 

Daktilo 
» 
» 

5 Memur 
6 Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 

4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
18 
10 
17 
1 
1 
2 
1 
10 

550 
350 
300 
300 
250 
250 
300 
200 
175 
150 
175 
175 
150 
175 
150 

Hademe 

1 Teknisiyen 
4 Daktilo 

6 Dağıtıcı 
Hademe 

VtLÂYETLER 

Ataşelikler 

Daktilo (sekterer) 

15 125 
24 100 

m 
5 
9 
6 
7 
1 

2e 
18 

6 
5 
4 

550 
175 
150 
125 
150 
100 
75 

475 
350 
300 



— D/21 — 
Sağlık ve Soeyal Yardım Vekâleti 

î. Memuriyetin 

» . . ı . *' 

nev'i 

" MERKEZ 

1 Filim operatörü 
Sinema uzmanı 
Teknisiyen 

2 Kaloriferci 
3 Şoför 

» 
Bahçıvan 

4 Ecnebi dil bilen •daktilo 
Daktilo 

» 
» 

5 Memur 
» 

Santralci 
6 Başhademe 

Hademe 
» 
» 
» 

Bekçi 
Dağıtıcı 
tşçi 

Saymanhk 
4 Daktilo 
5 Memur 

» 
6 Dağıtıcı 

* 

• 

Müdürlüğü 

VILÂYETLER 

Refik Saydam Merkez 

1 Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 

J V . : •••.» 

Htfztssthha 

Aded 

.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
5 
2 
6 
1 
1 
2 
6 

15 
13 
14 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

250 
300 
250 
200 
250 
175 
200 
400 
200 
150 
125 
300 
200 
250 
150 
150 
125 
100 
100 
75 

125 
150 
125 

150 
300 
225 
125 

Müessesesi 

1 
1 
1 
2 

15 
25 

475 
300 
250 
200 
175 
150 

G. 

2 

3 

4 

6 

3 

4 

6 

Memuriyetin 

Usta 
» 

Kaloriferci 
» 
» 

Şoför 
Bahçıvan 
Laborant 

» 
» 
» 
» 

Daktilo 
» 
» 

Başhademe 
Hademe 

» 
» 
» 

Veteriner hizmetli 

nev'i 

Htfztssthha Okulu 

Aşçıbaşı 
Aşçı 
Ecnebi dil ile yazmaya muk
tedir veya steno -
Daktilo 
Hademe 

Kinin Komprime ve 

1 

2 

4 
6 

Teknisiyen 
» 

» 
Usta 

» 
Şoför 
Daktilo 
Hademe 

» 
» 

Bekçi • 

daktilo 

Ampulleri 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
6 

20 
25 

1 
1 
2 
1 
1 
7 

25 
15 
6 

1 
1 

1 
1 

10 

Ücret 

200 
150 
250 
150 
100 
250 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
175 
150 
125 
150 
125 
100 
100 

75 
100 

250 
150 

400 
200 
100 

İmalâthanesi 

5 
2 
2 
1 

475 
350 
250 
200 
125 
200 
200 
200 
100 
100 
75 

125 
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Ö; Memuriyetin •• »ev 'i 

— 0/83 
Aded Ücret .. G. Memuriyetin aevi'i Aded Ücret 

Sıhhi Müzeler 

,3 Laborant 
6 Hademe 

3 125 
»6 100 
6 75 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 

1 Teknisiyen 

2 Usta 
> 

Kaloriferci 
Elektrikçi 

» 
3 Başbahçıvain 

Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

> 
Hasta ve çocuk bakıcı 

» > » 
» » » 

5 Memur 
6 Hademe 

» 
» 

1 
2 
4 
3 
2 
2 

,3 
1 

14 
1 

13 
8 

12 
68 
15 
2 
2 

16 
50 
88 

Sıtma Savaş Bölge Reislikleri 

3 Şoför 
» 

Aşçı 
Laborant 

6 Sağlık koruyucusu [•] 

Hademe 

81 
91 
1 
17 
10 
10 
460 
450 
45 
149 

475 
350 
125 
100 
200 
175 
125 
200 
100 
250 
125 
100 
125 
100 
75 
150 
150 
100 
75 
50 

225 
200 
200 
100 
150 
200 
125 
125 
75 
50 

Deri ve Tenasül Hastalıklara Muayene ve Tedavi 
evleri 

3 Şoför 
Hast£ W $9mk ,bfttecı 

6 Hademe 

2 200 
14 100 
10 75 

Frengi, Savaş KuruUari 

3 Şoför [15] 
» 

Lâboarnt 
6 Hademe 

Verem Savaş Dispanserleri 

î Teknisiyen 
3 Şoiör 

Laborant [İS] 

» 
Hasta ve çocuk bakıcı [17] 

fî Hademe [18} 

Trahom Savaş Kurulları 

3 Şoför [19] 

Hasta ve çocuk bakıcı [20] 
» » » 

6 Hademe [21] • 

6 200 
5 175 
9 100 
9 75 
9 50 

.3 

.2 
25 
11 
16 
17 
52 
11 
82 
17 

350 
225 
200 
200 
150 
100 
100 
100 
75 
50 

20 
5 

32 
22 
20 
44 

200 
175 
100 

75 
75 
50 

Hasta Bakıcı ve Laborant Yetiştirme Okulları 

3 Aşçı 
6 Hademe 

3 Stajyer hasta bakıcı 

6 
4 
14 
22 
90 
210 
210 

200 
125 
100 
75 
30 
25 
20 

Verem Savaş. Kurulları 

(Depo için) 

L Teknisiyen 
4 Daktilo 
5 Memur 

2 250 
3 200 
1 300 
1 250 



a. Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücret G. 

Kimsesiz Çocuklar Yurdu 

2 
3 

Usta 
Şoför 
Aşçı 

Hasta 
» 
» 

ve çocuk bakıcı 
» » 
» * 

6 Hademe 

Beykoz Prevantoryumu 

1 Teknisîyen 
2 Usta 
3 Bahçıvan 

» 
Aşçıbaşı 

125 
250 
200 
150 

150 
125 
100 
75 
50 

1 200 
2 150 
1 200 
4 150 
1 250 

Memuriyetin nev'i Aüed Ücret 

Aşçı 
Laborant 
Hasta ve çocuk bakıcı 

6 Başhademe 
Hademe 

J 
1 

10 
2 

10 
10 

Verem Tarama Ekibi 

1 Teknisiyen [22] 2 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 

3 Aşçı [23] 
Hasta ve çocuk bakıcı [24] 

6 Hademe [25] 

Ebe Okulları 

Hademe [26] 
[27] 

150 
200 
100 
200 
75 
50 

350 

200 
100 
75 

100 
75 

Li 
[2 
[ » : 
[ 4 ; 
[ s : 
[e; 
[ 7 
[ s ; 
[ 9 ; 
[10 
[11 
[12 
[13 
[14 
[15 

20 adedi altı aylık 
20 
20 
20 
20 

6 
| 60 

5 
5 

\ 6 
| 10 
I 78 
1 ıo 
\ 70 
\ 2 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 
» 

[16] 
[17] 
[18] 
[19] 
[20] 
[21] 
[22] 
[23] 
[24] 
[25] 
[26] 
[27] 

5 
30 
30 

9 
10 
20 
2 
1 
4 
4 
3 
3 

adedi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

alh 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

aj/îi/c 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

#fe«* 

[*] 80 adedi Ağustos J053 »onuna /cadar mu^e 
berdir. 
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Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

G. Memuriyetin nev'i 

öümrük 

MERKEZ 

2 Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 

3 Sanatkâr işçi 
6 işçi 
3 Şgför 

» 
2 Usta 

3 Bahçıvan 
:;' » 

6 îşçi 
i 

Başhademe 
Hademe 

» 
« Bekçiler 

> 
5 Doktor 

Memur 

VİLÂYETLER 

Telefon teknisiyeni 
Kaloriferci 
tşçi 
Başhademe 
Hademe 
Doktor 
Şoför 

Aded Ücret 

19 
8 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

56 
1 
2 
5 

250 
250 
125 
100 
250 
150 
250 
150 
175 
150 
100 
125 
150 
125 
100 
75 

125 
100 
150 
150 

175 
150 
100 
100 
75 

150 
200 
150 

G. Memuriyetin nev'i 

^jiUafaaa 

1 Teknisîyen 
6 Başhademe 

Hademe 

VİLÂYETLER 

5 Doktor 
1 Teknisiyen 

» 
Makinist 

6 Başhademe 
Hademe 

3 Gemi adamları 
» 

» 
» 
» 
» 

2 Usta 

» 
1 Ressam 

Aded Ücret 

1 350 
2 125 
8 100 

1 
1 
1 
5 
4 
3 
6 
7 

13 
12 
15 
22 
9 

13 
24 
12 
6 
3 
2 
1 
6 
6 
1 

150 
550 
400 
350 
300 
250 
200 
100 
75 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
225 
200 
300 
250 
225 
200 
150 
250 
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fi/27 
Memuriyetin nev'i 

îşçi 
» 

Tarım hizmetlisi 
» y> 

» » 
• » » 

» » 
Veteriner » 

» » 
» » 
» » 

Aded 

168 
98 
7 
3 

77 
65 
6 

23 
15 

120 
384 

Ücret 

100 
75 

175 
150 
125 
100 
75 

150 
125 
100 
75 

3296 

Okullar öğrenci Kadrosu 

Bursa Bölge Tarım Okulu 96 
İstanbul » » » 143 
İzmir » » » 98 
Seyhan » » » 98 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Sarayönü - Konuklar Teknik 
Ziraat Okulu 
Aksaray - Koçaş Teknik Ziraat 
Okulu 
Manisa - Beydere Teknik Ziraat 
Okulu 
Amasa - Gökhöyük Teknik Zi
raat Okulu 
Şarka yeni açılacak Teknik Zi
raat Okulu 
Gebze - Çayırova Teknik Bahçı
vanlık Okulu 
İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık 
Okulu 
Sarayönü - Konuklar Makinist 
Okulu 
Haydarpaşa Hayvan Sağlık 
memuru Okulu 

333 

330 

316 

370 

100 

335 

297 

76 

100 

2697 

Ulaştırma Vekâleti 

2 Usta 
3 Şoför 
4 Daktilo 

- » 
6, Başhademe 

Hademe 

Bekçi 
Dağıtıcı 

MERKEZ 

VİLÂYETLER 

1 Kaptan 
» 
» 

2 Telefon teknisiyeni 

t 
1 
9 
8 
1 
17 
4 
3 
3 
4 

225 
250 
200 
175 
150 
125 
150 
100 
125 
150 

2 225 
3 175 
6 150 
1 200 

Kaloriferci 
3 Sanatkâr 

Gemi adamları 
Gemi adamları 

4 Daktilo 
» 

5 Doktor 
6 (Başhademe 

Hademe 

Yüksek Denizcilik Okulu 

1 Kaptan (Kayıkhane âmiridir) 
2 Kaloriferci 

Usta 
3 Gemi adamları 

1 
1 
1 
2 
8 
5 
4 
1 
1 
5 

60 

15ü 
150 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
100 
75 

Laborant 

300 
125 
125 
125 
100 
225 



h 

4 
5 

Memuriyetin nev'i 

Bahçıvan 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

Daktilo 
Doktor 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- B / 2 8 
Ücret 

125 
125 
175 
125 
100 
20O 
150 

G. 

G 

2 

Memuriyetin nev'i 

(Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Okul Atelyesi 

Usta 

Aded 

2 
13 
4 
1 

7 

Ücret 

125 
100 
75 

100 

200 

2 
3 
4 

5 
6 

MERKEZ 

Çalışma 

Elektrikçi (telefoncolukta yapar) 1 
Şoför 
Ecnebi dil bilen daktilo 
Daktilo 

» 
» 
» 

Doktor 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

1 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
3 
1 

13 

200 
250 
300 
225 
200 
175 
150 
150 
150 
150 
100 

Vekâleti 

3 

4 

6 

Hademe 

VİLÂYETLER 

Şoför 
» 

Daktilo 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 
Hademe 

» 

7 

1 
2 
1 
2 

11 
18 
3 

11 
14 

75 

200 
175 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
75 

İşletmeler Vekâleti 
MERKEZ 

2 Telefon teknisiyeni 
2 Kaloriferci 
3 Şoför 

Bahçıvan 
4 Daktilo 

1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 
3 

250 
225 
250 
200 
225 
200 
175 
150 

5 Memur 
» 

Santralci 
6 Dağıtıcı 

» 
Başhademe 
Hademe 

Bekçi 
tşçi 

1 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
9 
7 
2 
1 

175 
200 
200 
200 
175 
175 
150 
125 
100 
150 
125 



S - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 6 

[Hayrat hademesine ait kadrolar] 

Hayrat hademesi 

Memuriyetin nev'i 

îmam, hatip, müezzin, kayyum 

Toplam 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

tmam. hatip, müezzin, kayyum 41 150 
» » » » 8$ 13İ 
» » » » 733 100 



E - Cetveli 
Bütçe Kanuiıu : Madde — 6 

[Geçici mahiyette hizmetler için alınacak kadrolar ücretlerinin verilebileceği tertipler] 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Büyük Millet Meclisi 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

Başvekâlet 
203 Geçici hizmetliler iicreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hikmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 



— E/2 — 
F. M. Tahsisatın nev'i 

Millî Savunma Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Kara Kuvvetleri 
12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Genel Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 
11 Kara Kuvvetleri x 

12 Hava » 
13 Deniz » 
14 Harita Genel Müdürlüğü 

İçişleri Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici .hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Dışişleri Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

Maliye Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Millî Eğitim Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Bayındırlık Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 



— B/3 — 
F. »M. Tahsisatın nev'i 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
203 GSçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Gümrük 
13 Muhafız 

Tarım Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Ulaştırma Vekâleti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri Ücreti 

Çalışma Vekâleti 
203 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 



C - Cetveli 
(D 

Bütçe Kanunu : Madde - 7 

(CteÜr tftjltlcıılndcın her birinin foytndığı hikttater] 

.\ 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kanun 

BÎRİNCÎ KISIM 

ÎRAT VE SERVET VERGİLERİ 

3 . 6 . 1 9 4 9 5421 Gelir Vergisi Kanunu 
27. 7 .1951 5820 Değişikliği 

3 . 6 . 1 9 4 9 5422 Kurumlar Vergisi Kanunu 
3 .6 .1949 5423 Esnaf Vergisi Kanunu 

Kanun 20 
23 
6. 

27 
29 

1936 
1938 
1942 
1951 
1941 

Hayvanlar Vergisi 

2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 
33431 

27. 5 .1942 

4750 j. 
5818J 
4040£ 
4226J 

Değişikliği 

Fevkalâde zam kanunları 

Kanun 
» 
» 

T. B. M. M. kararı 

3 . 
4 . 

29. 
30. 

4 
7 
5 
6 

. 1926 

. 1931 

.1941 

.1932 

797 
1836 
4040 
721 

Veraset ve İntikal Vergisi 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Değişikliği 
Fevkalâde Zam Kanunu 
Mübadil ve muhacirlerle hacikzedclere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 

Binalardan alınan Savunma Vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi vo resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 31 nci maddesi 



C / 3 -
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Târihi Numarası Ö Z E T İ 

tKİNCÎ KISIM 

MUAMELE VE ÎSTÎHLAK VERGİLERİ 

Kanun 

A) Gümrük Vergileri 

I - Gümrük Tarife Kanunu ve ekleri 

Gümrük Tarife Kanunu 1 
15. 
29. 
13. 
7. 
31. 
29. 
15. 
17. 
27 
12. 
12. 
17. 
27. 
10. 
24. 
2. 
30. 
25. 
24. 
29. 
15. 
19. 
5. 
6 
4. 
5 

. 6 
12 
3 
5 
1 
5 
6 
12 
6 
6 
12 
6 
1 
e 
7 
4 
12 
1 
4 
6 
6 
12 
1 
6 
7 
6 
e 

.1929 

.1929 

.1930 

.1930 

.1932 

.1933 

.1937 

.1937 

.1938 

.1938 

.1938 

.1939 

.1940 

.1942 

.1944 

.1946 

.1946 

.1952 

.1938 

.1938 

. 1938 
1939 
.1942 
.1942 
.1939 
,1942 
.1944 

1499 
1535' 
1577 
1669 
1926 
2225 
3264 
3283 
3465 
3506 
3544 
3641 
3775 
4225 
4605 
4877 
4959" 
5866 
3375: 
3496 
0628 
3746 
4172 
4246 
3702 
4243 
4582 

l Değişiklik ve ekleri 

9 . 6 .1952 5949 

Bâzı maddelerin Gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikına dair 

Sinema filimlerinin Gümrük vergileri hakkında' 
Bu husustaki kararın tasdikına dair 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette tica
ret anlaşmaları ve modüsvivendi akdine ve bun
ların şümulüne giren maddelerin Gümrük resimle
rinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya ya-
naşmıyan devletler müvaredatma karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında Kanun 
4582 sayılı 'Kamın hükmünün 13. 6.1952 den iti
baren iki yıl daha uzatılması hakkında Kanun 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 15. 3 . 1950 5598 

15. 3 .MöO 5599 

17 . 3 .1950 '5608 

» 
» 

» 
Tefeir 
» 

T. B. M. 
» % 

t. V. H. 
» » 
» » 
» » 

M. karan 
•» 

kararnamesi 
» 
» 
« • 

23. 3 
20. 6 

12. 6 
13.12 
m. 6 
12. 2 
8.11 
9. 1 
30. 4 
13. 1 
5.12 

.1950 

. 1952 

. 1935 
1931 
1933 
1931 
1935 
.1934 
.1938 
1939 
.1946 

5643^ 
5983^ 

2785 
172' 
190 
616 ' 
903 
2/20 

2/8672 
2/10258 
3/5024 

Bakanlık kararı 9 .12.1946 1539/190 

Kanun 7 . 2 . 1949 5321 

8. K. Karan 23. 8 .1951 3/13561 

» 26. 2 . 1952 3/14511 

1 /4 -

Ö Z B T l 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 
(Birleşmiş Milletlerin ayrıcalık ve muafiyetlerine 
dair sözleşme) ye Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katılması hakkında Kanun 
Avrupa Ekonomik îş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların 
menşelerinin tetkiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarife Kanununu değiştiren 2255 sayılı 
Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Kanun 
Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı Giriş Genel Ta
rifesi cetvelinde değişiklikler yapılması hakkında 
Kanun 
Şeker İstihlâk ve Gümrük vergileri hakkında 

Tarife Kanunu hakkında 

Maden kömürleri hakkında 
Gamdan fennî cihazlar hakkında 
Cicikler hakkında 
4959 sayılı Kanun hükmüne bağlı listede gösteri
len nispetler dairesinde. Gümrük Tarifesine zam 
yapıldığı hakkında 
4959 sayılı Kanun hükmüne bağlı listede gösteri
len nispetler dairesinde Gümrük Tarifesine zam 
yapıldığı hakkında 
Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Turguvay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
hakkında 
Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara
sında imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşmaları 
ile «klerinin ve eski bâzı anlaşmaların yeniden yü
rürlüğe konulması için teati olunan mektupla
rın ve TurguvayMa tanzim edilen karşılıklı Türk 
ve Alman tâviz listelerinin yürürlüğe (konulması 
hakkında 



C/5 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ÖZ E T î 

II - Gümrük Kanunu ve ekleri 

Kanun 2. 
17. 

7. 
17. 
31. 

5 
5 

1 
1 
5 

.1949 

.1946 

.1932 

.1940 

.1948 

5383 
4893 

1918 
3777 
6211 

Gümrük Kanunu 
Şark halı ve kilimleriyle benzerleri ve hayvan 
postları için serbest yer hakkında 
Kaçakçılığın meni ve takibi hakkında 
Değişikliği 
1918 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 ncı maddesi 

Kanun 

R) Gümrüklerde alınan diğer vergi ve resimler 

i - Rıhtım Resmi 

10. 8 .1951 5842 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 37 nci maddesi 

€) Gümrük vergilerine haisi tetir olan ve ahdî tarifeleri ihtiva eden ticaret mukavelelerinin tasdiki 
hakkında kanunlar 

Kanun 31, 

5. 
7. 

7. 

4. 

3. 

28. 

5 

7 
6 

6 

6 

6 

6 

. 1930 

.1939 

.1930 

.1930 

.1934 

.1935 

.1933 

1671 

3678 
1690 

1691 

2499 

2756 

2237 

Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 
Değişikliği 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında mü
nakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin tas
diki hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahe
desinin tasdiki hakkında 
Türkiye - Bulgaristan arasında akit ve imza edi
len Ticari itilâfnamenin tasdiki 
2499 sayılı Kanunla kabul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin bir numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Türkiye ile Polanya arasında münakit Ticaret ve 
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki • 



0/6 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası 0 Z E T I 

Kanun 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

28 
6. 
13. 
31. 
30. 
29. 
27. 

5 
1 
6 
5 
1 
5 
5 

1940 
.1941 
.1946 
.1949 
.1952 
.1941 
.1942 

Muamele Vergisi 

8843 Muamele Vergisi Kanunu 
3973] 
4939 [ Ek ve değişiklikleri 
6410 C 
5867J 

*nnn> Fevkalâde zam kanunları 4226^ 

Dahilî İstihlâk Vergisi 

Kanun 

A) Şeker, glikoz ve mayi madenî mahrukat, kahve, kibrit 

Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu 12 
12. 
25. 
27. 
15. 
21. 
6. 
27. 
16. 
22. 
5. 
19. 
26. 
14. 
14. 
17 
11 

30 

6 
6 
1 
5 
1 
6 
2 
12 
6 
12 
7 
4 
5 
6 
6 
,5 
9 

1 

.1930 

.1935 

.1937 

.1942 

.1943 
,1944 
. 1946 
.1946 
. 1947 
. 1948 
.1950 
.1934 
.1934 
.1935 
.1937 
.1940 
.1946 

.1952 

1718 
2785* 
3101 
4225 
4385 
4597 
4855 
4982 
5086 
5281 
5667 
2414" 
2448 
12796 
3263 
3828 
4950 

5865 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişiklikleri 

Mayi madeni mahrukata ait hükümlerin değişik
likleri 

Fvekalâdö Zam Kanunu 
Kahvenin tekel konusundan çıkarılmasına ve Da
hilî İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun 

Kibritin Tekelden Çıkarılmasına ve istihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun 

Kanun 22. 7 .1931 

24. 5 .1934 

B) Elektrik ve Havagatt 

1871 

2442 

Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa müstakil madde 
eklenmesine dair Kanunun 2 nci maddesi 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk Resmi hakkında 



— 0/7 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Û & E T I 

Kanun 

Tefsir 

14. 6 .1937 3260 Değişikliği 
29. 5 .1941 4040 Pefkalâde Zam Kanunu 
11. 6 .1983 224 2442 numaralı Kanunun 1 asi maddesinin (G) fık

ra^ hakkında 

Kanun 

Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi 

25. 2 .1952 5889 Akar yakıtlardan alınacak Yol Vergisi hatkkında 
Kanun 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEDAVÜL VERGÎLERÎ VE HARÇLARI 

£ 

Nizamname. 
'» 

Kamın 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
î. V. H. 

26 Mart 1322. 
1 Kânunuevvel 1329 

kararı 

Mukavelename 

6 Nisan 1334 
26. 3 .1931 
14, 6 .1935 
17 . 6 .1942 
24. 3 .1926 
10 .6 .1927 

14. 6 .1935 
26. 5 .1941 

18 Mayıs 1336 

—• 
—' 
-— 

1794 
2818 
4268 

792 
927 

2809 
2/15856 

Madenler Rüsumu 

Maadin Nizamnamesi 

Ek ve değişiklikleri 

Petrol Kanununun 2, 9 ve 13 ncü maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplı
calar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
Ek Kanunun 1 nci maddesi 
Ereğli Kömür Havzasındaki kömürlerden % 1 re
sim alınması hakkında 
Ergani Bakır madeni hakkındaki Mukavelenin res
me mütaallik maddeleri 

Kanun 10 Nisan 1340 

25. 6 .1932 
24. ö .1940 

Nakliyat Resmi 

472 

2030 ̂  
3842;$ 

Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat eden 
yolculardan alınacak Nakliyat Resmi hakkında 
Kanun 

Ek ve değişiklikleri 



o/s 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nevi 

Kanun 

Tarihi 

17. 5 .1940 
29. 6 .1941 
27•. S . 1942 
31. 6 .1930 

Numarası 

3828 
4040 
4226 
1667 

Ö Z B T Î 

Pevaklâde zam kanunları 

Devlet Demiryolları ve Limanlan Idarei Umumi-
yesinin Teşkilât ve Vezaifine dair Kanuna müzey-
yel Kanunun 1 nci maddesi 

Etnun 

» 
» 
» 

15 Nisan 1338 

6 Nisan 1340 
6 Nisan 1340 
13.12.1935 

216 
466j 
467 < 
2864 

Sefineler Rüsumu 

Merakibi bahriyeden alınacak rüsum hakkında Ka
nun 
Ek ve değişiklikleri 

Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının 
indirilmesi hakkında Kanun 

Potta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon abone bedellerinden alınan Savunma Vergisi 

Kanun 29. 6 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek Kanunun 35 nei maddesi 

17 . 2 .1947 5004 Değişikliği 

Kanun 
» 
» 
> 
» 

» 

23 . 5 .1928 
14.12.1929 
28. 5 .1934 
22. 6 .1938 
27. 5 .1939 
3 . 1 . 1 9 4 0 

24. 1 .1951 
29. 5 .1941 
27. 5 .1942 
17, 5 .1944 
20. 6 .1938 

Ek ve değişiklikleri 

Damga Resmi 

1324 Damga Resmi Kanunu 
15411 
2455 
3478 
3590 
3765 
5710J 
40401 
4226 i Fevkalâde zam kanunları 
4565J 
8437 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci mad-



C/9 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 28. 6 .1934 
23.12.1934 
25.12.1935 
25. 6 .1938 
28. 6 .1934 

23.12.1934 
17 . 1 .1940 
29. 6 .1941 

{Tayyare Reşrtyi' 

2459 _ Tayyare Resmi Kanunu 
26471 
2877 
3401 
2456 

2672J 
37765 
4040 

Ek ve değişikliği 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafaa 
Pulu ilsakı hakkında Kanun 

Ek ve değişiklikleri 

Fevkalâde Zam Kanunu 

Harçlar 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 
» 

25 . 2 .1952 
23 . 3 .1950 
4 . 7 . 1 9 3 1 

5.12.1935 

15 . 6 .1938 
14 . 1 .1942 
9 . 5 .1952 

30 Teşrinisani 1330 

5887 
5625 
1836 

2/3642 

3456 
4166^ 
5928 \ 

Harçlar Kanunu ve kanuna ekli tarifeler 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlüğe 
girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alına
cağı hakkındaki muaddel 50 nci maddesi 
Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 nci 
maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 

Ek ve değişiklikleri 

Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirketler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında 
Kanunu muvakkatin 3 ve 5 nci maddeleri 

Kanun 

Hayvan Sağlık Zabıtası Resmi 

2 Şubat 1340 405 Zabıta! Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkatini 
tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 

3 . 5 . 1 9 2 8 1234 Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanunun 
8 ve 68 nci maddeleri 

28 . 3 .1931 1775 Ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 



— C/10 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T 1 

DÖRDÜNCÜ KI0IM 

TEKEL GELÎRLERÎ 

Tekel tdarüi 

Tütün 

Kanun 10, 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün înjusare Kanununun 74 ve 75 nci 
maddeleri 

fm 

Kanun 11.12.1936 3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

İspirto ve İspirtolu İçküer 

K a t a 8 .6 .1942 4250 

» 7.12.1949 * 5451 
î. V. H. kararnamesi 1 .8 .1942 2/18435 

» » » 15. 8 .1942 2/18617 

» >> » 27vl«.1944 3/1702 

İspirto ve İspirtolu İçkiler înhisarji Kanununun 
9, 10, 14, 16, 20 ve değişik 21 nci maddeleri ile 40 
tıcı maddesi 
Değişikliği 
İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabileceği 
hakkında 
Dış memleketlerden getirilen ispirtolu mevaddın 
inhisar resmi miktarmm ve yurt içinde satılan is
pirtolu maddelerden alınacak inhisar resminin as
gari ve âzajni hadlerinin tesbiti hakkındaki 
Bakanlar Kurulu kararma ek iki karar 
Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve gâle-
nik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve ecza
nelere verilecek -«M ispirtonun satış fiyatı ve 
2/18620 ve 2/19329 sayılı kararnamelerin kaldırıl
ması hakkında 



— Ö/1İ 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö ZE Tİ 

Kantm 

Kararname 

Barut ve patlayıcı mttâdeter, silâh ve teferruatı 

14 . 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in
hisarı hakkındaki Kanunun 6, 7, 8 nei maddeleri 

2 1 . 1 .1943 2/20244 Barut ve patlayıcı maddeler silâh ve teferruatın
dan alınacak inhisar resmi hakkında 

Kan»» 
B. K. kararı 

26. 5 .1942 
25 . 5 .1949 

T. B. M. M. Karan 24 . 4 .1952 

4223 Çay inhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
3/9367 4223 sayılı Kanunla inhisar altına alınan çaydan 

alınacak asıgari ve âzami inhisar resmi hakkında 
1796 4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası

nın yorumlanmasına mahal olmadığı hakikında 

Kibri* 

Kanun 

» 
» 
» 

Kararname 

» 

28 . 5 .1943 

3 . 15 .1944^ 
27 .12 .1945 
20. 5 .1946 

2.7.1943 

11.10.1943 

4426 

455S^ 
4816 \ 
4897 

2/2ÖÖÛ3 

2/20731 

Kibrit inhisarı işletmesinin kaldırılmasına ve 
bunların işletilmesi için muvakkat bir idarenin 
kurulması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 

Ek kântüj 

Kibritin Tekel İdaresine geçimi ve îşletnte" î<!gre
sinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hakkındaki 
Kanunun 3 ncü maddesi 
Bir kutu kibritin satış fiyatının 26 . 5.1943 tari
hinden muteber olmak üzere 2 kuruş, olarak tes* 
biti hakkında 
Parker markalı bakalit çakmakların satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 

Kanun 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 

28 . 5 . Î9B4 2460 

2&. 3 .1945 
1 . 8 . 1 9 5 1 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 

5823$ D e ^ l k 1 ^ 



0/12 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Kanun 

Tuzdan ahnan Savunma Vergisi 

29 . 5 .1941 4040 Fevkalâde Zam Kanununun 27 nci maddesi 

Kanun 

» 
B. K. karan 

21. 6 .1527 

5 .6 .1944 
5 . 4 .1951 

1118 

4584 
3/12811 

Oyun Kâğıdı 

1118 Oyun Kâğıtları İnhisarı hakkındaki Kanunun de
ğişik 2 nci maddesi ile 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatları hak
kında 

BEŞİNCİ KISIM 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 

Boamın 

Gayrimenkul icar ve ecrhnisÜUri 

12. 5 .1928 1266 Islâhı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin 
tadili hakkında 

2 . 6 . 1 9 3 4 2490 Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
8 .8 .1961 '5830 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 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış hâsılatı 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 15 . 4 .1339 

» 14. 1 .1926 

— Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrukesi hakkında 

333 13 Eylül 1331 tarihli Kânunu muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 

716 Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 



- C/13 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 17. 2 .1926 

22 . 2 .1926 

743 

748 

16. 

7. 

2. 

17. 
28. 

6. 
18. 

5. 

9. 

10. 

18. 

6 

4 

6 

4 
6 

6 
1 

7 

6 

7 

6 

.1927 

.1932 

.1934 

.1944 

.1938 

.1941 

.1939 

.1939 

.1941 

.1945 

.1947 

1080 

1943 

2490 

4647 
3524 

3975 
3563 

3667 

4062 

4796 

5098 

14 . 6 .1948 5218 

28 . 6 .1948 

28 . 6 .1948 

1.6.1949 

5227 

5228 

5420 

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 olmiyanlara birer bina satılmasına dair Ka
nun 
Mazbut emlâk, yurtluk,' ocaklık maaşı mukabili 
verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Artırma, Eksiltme ve îhale 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 iskân Kanununun 12 nci maddesini 
kısmen değiştiren ve 17 ve 23 neü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 
İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında kanun 
Mübadele ve teffiz işlerinin kesin tasfiyesi hak
kında Kanun 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu Kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nci 
maddesi 
Ankara Belediyesine, arsa ve arazisinden belli bir 
kısmını mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsis ve temlik yetkisi verilmesi hakkındaki 
Kanunun 8 nci maddesi 
tskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 
Bina Yapımını Teşvik Kanununun 1, 2 nci madde
leri 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 



C/14 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev 'i 

Kanun 

Tarihi 

18. 6 .1952 

Numarası 

5963 

',•> 

T. W. M. M. K. 
Kararname 

29 

29. 
24. 

. 6 . 1951 

12 . 1937 
11 .1939 

5800 

1023 
2/12374 

Ö Z E T İ 

Bataklıkların Kurırtuknası ve Bundan Elde Edile
cek TopraMar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerini değiştiren Kanunun 2 nci madde
sinin (IV) fYkrası 
Kadrodan çıkarılmış bulunan harb gemilerinin sa
tılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
Tapu Kanununun muvaıkkat maddesi hakkında 
3667 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (B) fıkra
sının sureti tatbikına ait talimatnamenin hüküm
lerine dair 

ALTINCI KISIM 

DEVLETÇE İDARE EDİLEN 

Kurumlar 

Kanun 23 . 3 .1927 

3 1 . 5 .1930 
4 . 7 . 1 9 4 1 

3.1 . 5 .1944 
31 .12 .1928 

28 .12 .1933 

10. 7 . 1940 

1042 

1667 J 
4090$ 
4577 
1375 

2376 

3893 

» 

» 

» 
» 
» 

Nizamname 

3. 

5 . 

8. 
13. 
24. 
9 . 

6 

7 

2 
6 
3 
8 

. 1938 

.1943 

. 1937 

. 1938 

.1950 

. 1938 

3424 

4454 

3116 
3444 
6658 

2/9634 

Devlet Demiryolları ve Limanları tdarei umumi-
yesinin Teşkilât ve Vezaifine dair 

Ek kanunlar 

Değişikliği 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve 
Haydarpaşa limanı ve Zürih'te Şark Demiryolları 
Bankası arasında münakit dört kıta itilâfnamenin 
w merbutatmın tasdiki hakkında Kanun 
Sıcak ve soğuk maden suları hakkında tenzilâtlı 
tarife tatbik edileceğine dair Kanunun 1 nci mad
desi 
Erzincan'a ve Erzincan yer sarsıntısından müte-
essiı* olan mmtakaya yapılacak olan nakliyattan 
alınacak ücretlere dair (diğer gelir mevzuatı kat
ma bütçeye bağlı (B) cetvelinde gösterilmiştir.) 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 8 nei maddesi 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve memurları Kanu
nunun 39 ncıı maddesi 
Orman Kanunu 
Ek ve değişiklikleri 
Ek ve değişiklikleri 
Ovman Umum Müdürlüğü memurlaıtnm göreceği 
işlere dair Nizamname 



0/15 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö* Z E T I 

boyıuı* 2. 5 

Darphane ve Damga Basımevi hasılatı 

1932 1951 Bu kanunun (Darphane mütedavil sermayesi) teşr 
kiline mütedair 3 ncü maddesi 

Kanun 

Resmî, basımevleri hasüaU 

11. 1 .1939 35.58 Devlete ait matbaaların Birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 

27. 1 . 1İ27 968 Millî matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 

1. 4 .1833 2133 Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
M. 1 . 1Ö3Ö 35?7 Değişikliği 

.Resmî OfouMar OeUrleri 

«Kanım 

t. V. İL ka*arı 

6. 

11. 
4. 

9. 

3. 

7. 

20. 

15. 

10. 

3. 

7 

6 
6 

6 

6 

7 

5 

9 

6 

6 

.1901 

1832 
.1932 

.1337 

.1938 

.1830 

.1940 

.1944 

.'1049 

.1987 

1838 

2005 
2000 

3224 

3423 

3704 

3829 

4668 

5441 

2/6763 

Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep 
pansiyonları hakkındaki Kanunun değişik 2. 3, 5, 
6, 7 ve 8 nci maddeleri 
Değişikliği 
Tıp Fakültesinden neşet edecek talebelerin mec
buri hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
madîteieri 
Maarif Vekâleti prevantoryum ve sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Maarif Vekâletine bağlı teknik okullar mütedavil 
sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Köy eğitmen kursları ile köy enstitüleri idaresine 
dair Kanunun 3 ncü maddesi 
Deflet Konservatuvfarı hakkındaki Kanunun 6 ncı 
maddesi 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine paralı ve ya
tılı talebe alınmasına qtair Kanunun 1 nci maddesi 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 
Leyli Tıp Talebe Yurdu Talimatnamesinin 10 neu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 



— 0/16 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Sulama İdareleri Gelirleri 

29 . 6 .1988 3538 Konya Ovası Sulama İdaresi Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki Kanunun 4 neü maddesi 

22 - 6 ,1938 3483 Muhtelif su işleri için sarf edilecek paranın su
reti temini hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek ta
rifeler 

Diğer Kurumlar Gelirleri 

Kanun 26. 

29. 

2. 

21. 

10. 
21. 

5. 

23. 

1 

5 

6 

7 

6 
6 

7 

12 

.1341 

.1928 

.1930 

.1931 

.1933 

. 1934 

.1934 

.1934 

549 

867 

1«78 

1858 

2291 
2526 

2582 

2654 

28 . 6 .1938 

5 ,6 .1939 

30 .12 .1940 

29 . 5 .1946 

3526 

3631 

3959 

4911 

Ziraat müesseselerine sermaye vaz'ma dair Kanu
nun 3 ncü maddesi 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesse
selerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesi 
Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi 
hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 
Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak 
kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Nebat ve hayvanlarla mahsulâtmın muayene v* 
temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler 
hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş 
pamuk tohumları üretilmesi hakkındaki Kanunun 
6 nci maddesi 
Ziraat Vekilliği müesseselerince yetiştirilen üret
me vasıtalarının satılabilmesi ve işler sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad 
deleri 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare fabrikalarına müte
davil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 4 ve 
5 nci maddeleri 
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 
5 nci maddeleri 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
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Vergilerin, resingerin ve başka gelirlerin 

«yanakları 
rfev'i 

Talimatname 
» 

» 

B. K. K 

. T-- *m jı.ı . t 

Tarihi 
1340 

28.11.1340 

19. 6 .1936 

3.9.1956 

Numarası 

332 

2/4&8 

smm 

25. 2 .1942 
6,12.1948 

3/17413 
3/8363 

6 15 E T t 

Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Dahilî Tali
matnamesi • 
867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kuruları 
müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında Tali
matname 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıf-
zıssıhh* Enstitüsünce umumi sıhhate taallûk etmi-
yen ve bir. üeret mukabilinde yapılan muayene, 
tahlil ve tetkikler içki hazırlanan tarife üe aşı, 
serum ve diğer maddelerin satış kıymetlerini gös
terir cetvelin tasdiki hakkında 
Hastaneler Talimatnamesi 
Değişikliği 

İkttoUU De^ü Teşekkülleri kârları 

Kanun 
» 

9 .6 .1937 
24. 5 .1949 

tUdve Gelirleri 

3222 Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak

kındaki Kanunun 27 nci maddesi 

Kanun 

Mült Piyango Geliri 

5 . 7 . 1 9 3 9 3670 Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 

23. 6 .1951 5772 Değişikliği 

YEDİNCİ KISIM 

GENEL KURUMLAR VE ŞİRKETLER GELİRLERİNDEN 

Devlet payı 

İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe 
verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan Eer 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara müta-
allik mukarreratın varidata mütaallik hükümleri 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T Î 

Kanun 

Kararname 
• • » : " • 

Müı 

25. 6 .1927 

27 .6 .1929 
1 .3 .1944 

İmtiyazlı şirketlerden alınan 

Mükerrer Sigorta Sandığından alınan 

1160 Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 neö 
maddeleri 

— Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 
3/498 Mükerrer sigorta inhisarının daha 10 sene müd

detle Millî Reasürans Türk Anonim Şirketince iş
letilmesi hakkında 

Musul Petrollerinden alman 

Mukavelename 5 . 6 .1926 Türkiye - Irak - İngiltere Hükümetleri arasında 
akdedilen Mukavelenamenin 14 ncü maddesine 
müsteniden İrak Petrol Şirketlerinden % 10 Ha
zine hissesi 

SEKİZİNCİ KISIM 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Hazine muamelelerinden doğan gelirler 

Hazine Portföyü Geliri ile bankalar nezdinde açı
lan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk 
eden faizler ve akça farkları ve Hazinenin işti
rak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

Belli giderler karşılığı gelirler 

A) Kambiyo murakabesi mukabili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alman 

Kanun 11. 6 .1930 1715 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 
Hükümet hissesine mütaallik 88 ve diğer mad
deleri 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 
» 

2 . 5 . 1 9 4 9 6377 Ek Kanun 
10. 8 .1951 5842 Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanu

nunun 17, 19 ve 36 ncı maddeleri 

Kanun 

B) Şirketlerden ve mütaahhitlerden teftiş mukabili altnan 

27 .5 .1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 
maddesi 

Kanun 26. 5 .1927 

C) Teberriiat 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi 

Kanun 

Kıymetli Kâğıtlar 

26. 5 .1926 859 îpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene 
ve satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 

11. 4 ,1938 3356 Kira kontratolariyle ferağ ve intikal ilmühaber
lerinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarının bedel mu
kabilinde satılması hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 

29. ö . 1929 1473 Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl-
masi 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 takviyei ziraat kanunları ve 
diğer hususi kanunlar mucibince tavizen tevzi 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 



C/20 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

B) Kaldtnlmts vergiler artıktan 

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, harç, 
ücret ve iltizam 'bedelleri ve zamları v<e cezaları 
bakayası 

Cezalar 

A) Pura 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 
K a n ™ 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' 3 ve 6 nci maddeleri 
* 24. 5 .1928 1338 Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Ka

nunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 



0/31 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
"Nev'i 

Kanun 24 

4. 

16. 

7. 

17. 
12. 

2. 

30. 

Tarihi 

. ö . 1928 

4 .1929 

5 .1929 

1 .1932 

1 .1940 
6 .1933 

6 .1934 

6 .1934 

Numarası 

1349 

1412 

1447 

1918 

3777 
2308 

2490 

2548 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Karar 

Kanun 

» 

27.12.1938 
10. 6 .1939 
21.3.1938 

17 . 4 .1940 
2.5.1952 
13. 7 .1940 

23 . 9 .1928 

4.7.1941 

15 . 1 .1943 

8757 
2777 
3340 

3803 
5922 
3894 

— 

4094 

4386 

7 . 8 . 1 9 4 8 5256 

14. 7 .1950 5676 

Ö Z E T î 

Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat 
kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 
maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 
Kaçakçılığın meni ve Takibi hakkındaki Kanu
nun 60 nci maddesi 
Bu kanunu tadil etten kanunun 22 nci maddesi 
Şirfcetterin müruruzamanla uğrıyan.' kupon, tahvi
lât ve hisse senedi, bedellerinin Hazineye intikali 
hakkındaki kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 5, 25, 49 
ve 73 ncü maddeleri 
Ceza evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı 
olarak alınacak harç ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve 
değişik 2 ve 3 ncü ve 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkmda Kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edecek olanlardan 
alınacak ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 
maddeleri 
Köy Enstitüleri Kanununun 4 ve 5 nci maddeleri 
Değişikliği 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu 
maddesi 
Balya - Karaaydm hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve 
müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendiril-
mesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 
tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesi 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası arasında 17 . VI . 1948 tarihinde akde
dilen Sözleşmenin omanmasma ve bâzı dövizlerin 
Hazine? nam ve hesabına almip satılmasına ve mu
hafazasına dair Kanun 
Türkiye; Cumhuri&kti Hü&imeti, Milletlerarası 
tmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen 
Kredi Anlaşmaları hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası ö Z E T I 

Kanun 28. 2 .1951 5750 

» 16. 4 .1952 5917 

Karamam» 14. 5 .1941 2/15799 

Kanun 24.12.1937 3290 

» 21. 8 .1940 3911 

» * 19 . 2 .1947 5015 

» 7.6.1949 5432 
» .1-8.7.1951 5815 

Kanun 21. 6 .1927 1118 

» . 24. 9 .1929 1454 

> 5. 6 .1944 4584 
» 29. 4 .1933 2159 

*-•• 31 . 5 .lîfea- 2256 

Avrupa Ekonomik îş 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 Defi hakfkındaM Ka
nunun 6 nci maddesi 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikma dair Kararname 
Hususi kanun, nizamname ye talimatnameler ge
reğince Devlet namına okutulan talebelerden mec
buri hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle alına
cak tazminata^dair hükümler . 

Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkındaki Kanunun İ nci maddesi 
Bâzı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesiyle 2 nci maddesinin son 
fıkrası : 
60 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması 
hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
Vergi Usul Kanununun muhtelif hükümleri 
Değişikliği 

Oyun Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Hilâliahmer Cemiyetine ait 
hisse 
Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 
nispetlerinin tadiline dair Kanun 
Değişikliği 
İnhisarlar Kanununa müzeyyel Kanunun 11 nci 
maddesi 
1 Haziran 1929 tarifi ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarife Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 tarihli 
Kanuna ek Kanun 

Muhtelif vergi ve rüsumu ve harçları ve sair varidatı alâkadar eden hükümler 

Nâzım varidat 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

î. V. H. kararı 
Kanun 

Tarihi 

23 .12 .1935 

27.12.1937 

8. 1 .1940 
25. 5 .1938 

Numarası 

2871 

6293 

2/12627 
3398 

11. 
17. 

1. 
11. 

8 

6 

7 
2 

.1941 

.1942 

.1948 

.1950 

4109 

4268 

5237 
5539 

Ö Z E T İ 

Arazi ve Bina vergileriyle bunlardan alınan İkti
sadi Buhran Vergisinin hususi idarelere devri hak
kındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanı
lan ecnebilere mukabil Türk memur ve mütehassıs 
yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Bu kanuna müstenit kararname 
Devlet Demiryolları bir kısmı işletme işlerinin su
reti idaresine ve demiryolları inşaat mukavelele
rinden mümbais Gümrük Resmile diğer vergilerin 
mahsubuna dair Kanunun 3 ncü maddesi 
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 
Madenlerin aranma ve işletimi hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesi 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 





C - Cetveli 
(II) 

Bütçe Kanunu : Madde - 7 

[Oelir çeşitlerinden her birinin dayandığı htikümler] 

(Tarih ve numara sırasiyle) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1925 ve daha evvelki tarihlere ait mevzuat 

Nizamname 26 Mart 1322 
» 9 Kânunuevvel 1329 

Kanun 30 Teşrinisani 1330 

Kanunu muvakkat 13 Eylül 1331 

Kanun 
Mukavelename 

Kanun 

» 

» 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 
» 

Talimatname 

Kanun 

6 Nisan 1334 
18 Mayıs 1336 

29 .11.1336 

15 Nisan 1338 

15 . 4 .1339 

2 Şubat 1340 

1340 
6 Nisan 1340 

6 Nisan 1340 
10 Nisan 1340 

28 .11.1340 

26 . 1 .1341 

— 
— 

66 

216 

333 

405 

—-
466 

467 
472 

332 

549 

Maadin Nizamnamesi 
Maadin Nizamnamesinin değişikliği 
Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasem 
Şirkefiler ile Ecnebi Sigorta Şirketleri hakkında
ki Kanunun 3 ve 5 nci maddeleri 
Â'har mahallere nakledilen eşhasın emval ve dü
yun ve matlubatı metrûkesi hakkında 
Maadin Nizamnamesinin değişikliği 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin 
resme mütaallik (hükümleri 
istiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca 
mütaallik 9 ncu maddesi 
Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkında 
Kanun 
3 Eylül 1333 tarihli Kanunu Muvakkatin bâzı 
maddelerinin tadiline dair 
Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu Muvakkati
ni tadil eden Kanunun 2 nci maddesi 
Muayene ve tedavi evleri hakkında 
Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkında
ki Kanunun ek ve değişikliği 

» » » » 
Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye ile Seyahat 
Eden Yolculardan Alınacak Nakliyat Resmi hak
kında Kanun 
Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesi Dahilî Talimat
namesi 
Ziraat Müesseselerine Sermaye Vaz'ma dair Ka-
unnun 3 ncü maddesi 

1926 yılına ait mevzuat 

14. 1 .1926 716 Borçlanma Kanununun 1, 2, 4, 6, 7 nci maddeleri 
17 . 2 .1926 743 Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal ede

cek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tariki Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kanun 

22 . 2 .1926 748 Emvali Milliye ve Metrukeden veya Mazbut Va
kıflardan bâzı Müesseselerle Belediyelere Satıla
cak Arazi ve Arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Memurin Kanununun 30 ncu maddesi 
Petrol Kanununun 2, 9, 13 ncü maddeleri 
Veraset ve intikal Vergisi Kanunu 
tpek Böceği ve Tohumu Yetiştirilmesi ve Muaye
ne ve Satılması hakkındaki Kanunun 9 ncu mad
desi 
Ziraat Vekâletine Merbut Bâzı Mektep ve Mües
seselerin Sureti İdaresi hakkındaki Kanunun 3 
ncü maddesi 
Türkiye - Irak - ingiltere hükümetleri arasında ak
dedilen Mukavelenamenin 14 neü maddesine müs
teniden Irak Petrol şirketlerinden alman % 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 

10. 6 .1526 927 Sıcak ve Soğuk Maden Su'larınm istismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci mad
desi 

» 
» 
» 
» 

» 

Mukavelename 

18, 
24. 
3. 
26. 

29. 

5. 

3 
S 
4 
5 

5 

6 

.1926 

.1926 

. 1926 

.1926 

.1926 

.1926 

788 
792 
797 
869 

867 

1927 yılma* ait mevzuat 

Kanun 27 

23. 

26. 
26. 

16. 

21'. 

21. 

23. 

25. 

. 1 

5 

5 
5 

6 

6 

6 

6 

6 

.1927 

.1927 

. 1927 

.1927 

.1927 

. 1927 

.1927 

.1927 

. 1927 

968 

1042 

1050 
1050 

1080 

1118 

1118 

1149 

1160 

Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye ha
linde istimali hakkında 
DevUt Demiryolları ve Limanları Idarei Umumi-
yesinin teşkilât ve vezaifine dair 
Muhasebei Utntımiye Kanununun 55 nci maddesi 
Muhasebei Umumiye Kanununun 20 ve 125 nci 
maddeleri 
Menafii ümumiyeye Hadim Mûessesattan Hususi 
Binası Olmıyanlara Birer Bina Satılmasına dair 
Kanun 
Oyun Kâğı inhisarı hakkındaki Kanunun değişik 
2 nci maddesiyle 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
Oyun Kâğıdı hakkındaki Kanunun 2 nci madde
si gereğince Hüâliahmere ayrılan hisse 
Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hak
kındaki Kanunun 9 ve 11 nci maddeleri 
Mükerrer Sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 n-
cü maddeleri 



0/28 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

1928 yılına ait mevzuat 

İtftTnu" 

Karar 

Kanun 

3. 

12. 

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 

Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanu
nun 8 ve 68 nci maddeleri 
Islahı Hayvanat Kanununun 28 nei maddesinin 
tadili hakkında 
Damga Resmi Kanunu 
Maarif Teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanu
nun 8 nei maddesinin tadiline dair Kanun 
Emvali Metruke Hesabı Carilerinin Bütçeye İrat 
Kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Balya - Karaaydın hattının buharla işletilmesi 
hakkında 
Anadolu, Mersin - Tarsus, Adana Demiryolları 
ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'de Şark Demir
yolları Bankası Arasında Münakit 4 Kıt'a İtilâf -
namenin ve Merbutatınm Tasdiki haflckındaki Ka
nun 

Kanun 

Kararname 
Kanun 

4.4.1929 

16 . 5 .1929 

24 . 5 .1929 

29 . ö . 1929 

1.6.1929 
27. 6 .1929 
6 .12 .1929 
14 .12 .1929 

29 . 3 .1930 
31. 5 .1930 

31. 5 .1930 
31. 5. . 1930 
31. 5 .1930 

1929 yılına ait mevzuat 

1412 Ceza Muhakemeleri Usulü Kaunnunun 310 neu 
maddesi 

1447 Menkul Kıymetler ve Kambiyo BorsaJları hakkın
daki Kanunun 54 ncü maddesi 

1454 ^Bilâvasıta Vergilere Munzam Kesirlerin Tevhit 
ve Nispetlerinin Tadiline dair Kanun 

1473 Pasaport Cüzdanlarının Bedel Mukabilinde Satıl
ması hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 

1499 Gümrük Tarifesi Kanunu 
— Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında 

1535 Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
1541 Damga Resmi Kanununun ek ve değişiklikleri 

1930 yılına ait mevzuat 

1577 
1667 

1667 
1669 
1671 

Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umumi-
yesinin Teşkilât ve Vazifelerine dair Kanuna mttr 
zeyyel Kanunun 1 nci maddesi 

> » » » 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Türkiye Hükümeti İle İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında 



o/aa 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

2 . 6 . 1 9 3 0 

7 ,6 .1930 

7 . 6 . 1 9 3 0 

11. 6 .1930 

12 . 6 .1930 

Ö Z E T İ 

1678 Ziraat Mektep ve Müesseselerinin Sureti İdaresi 
hakkında 867 numaralı Kanuna müzeyyel Ka
nun 

1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında 
Miünakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin Tas
diki hakkında t 

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 

1718 Dahilî İstihlâk Vergisi Kanunu 

1931 yılına ait mevzuat 

T. B. M. M. K. 
Kanun 

» 
> 
» 

> 

> 

> 

Tefsir 

12. 2 
23. 3 

26. 3 
4. 7 
4. 7 

6. 7 

21. 7 

22. 7 

13 . 12 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

.1931 

616 
1775 

1794 
1836 
1836 

.1838 

1858 

1871 

172 

Gümrük Tarifesi Kanunu hakkında 
Hayvanların Sağlık Zabıtası hakkındaki Kanu
nun ek ve değişikliğinin 4 ncü maddesi 
Maadin Nizamnamesinin değişikliği 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun değişikliği 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yürürlü
ğe girmesinden evvelki hâdiselerde kaydiye alı
nacağı hakkındaki muaddel 50 nci maddesi 
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 
madeleri 
Dahilî İstihlâk Vergisi Kanununa Müstakil Mad
de Eklenmesine dair Kanunun 2 nci maddesi 
Gümrük Tarifesi Kanunu hakkında 

1932 yılına ait mevzuat 

Kanun 7. 
7. 

7. 
7. 

2. 

4. 

1 
1 

1 
4 

5 

6 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

.1932 

1918 
1918 

1926 
1943 

1951 

2000 

Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkında Kanun 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunun 
60 nci maddesi 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Mazbut Emlâk, Yurtluk, Ocaklık Maaşı Muka
bili Verilecek Emlâk ve Arazi hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesi 
Bu kanunun «Darplhane mütedavil sermayesi» 
teşkiline mütedair 3 ncü maddesi 
Tıp Fakültesinden Neşet Edecek Talebelerin Mec
buri Hizmelileri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri 



— C/30 — 
Yengilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'ı 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

Kanun 
» 

Tefsir 
Kanun 

Tarihi 

1 1 . 6 .1932 

28 . 6 . 1932 

30 . 6 .1932 

Numarası 

2005 

Ö Z E T İ 

1. 
29. 

28. 

31. 
31. 

10. 
11 . 
12. 

28. 

4 
4 

5 

5 
5 

6 
6 
6 

12 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

2133 
2159 

2237 

2255 
2256 

2291 
190 

2308 

2376 

Maarif Vekâleti Tarafından İdare Edilecek 'Mek
tep Pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği 

2030 Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye ile Seyahat 
Eden Yolculardan Alınacak Nakliyat Resmi hak
kındaki Kanuna ek Kanun 

721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edi
len gayrimenkullerin vergisi hakkında 

1933 yılına ait mevzuat 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkında 
İnhisarlar Kanununa Müzeyyel Kanunun 11 nci 
maddesi 
Türkiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve-
Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
Gümrük Tarifesi Kaunnunun değişikliği 
l Haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük 
Tarifesi Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 ta
rihli Kanuna ek Kanun 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü hakkında 
Gümrük Tarifesi hakkında 
Şirketlerin Müruruzamana Uğnyan Kupon, Tah
vilât ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İnti
kali hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Sıcak ve Soğuk Maden Suları hakkında Tenzi
lâtlı Tarife Tatbik Edileceğine dair Kanunun 1 
nci maddesi 

1934 yılına ait mevzuat 

t. V. H. Kararı 
Kanun 
« 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

9. 
19. 

24. 
26. 

28. 
28. 

28. 
28. 

2. 
2. 

2. 

1 
4 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

6 
2 

6 

. 1934 

. 1934 

. 1934 

. 1934 

.1934 

. 1934 

.1934 

. 1934 

.1934 

. 1934 

.1934 

2/20 
2414 

2442 
2448 

2455 
2456 

2459 
2460 

2490 
2490 

2490 

Maden kömürleri hakkında 
Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik
liği 
Elektrik ve Havagazı tstihlâk Resmi Kanunu 
Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik
liği 
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 ihale Kanunu 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 25, 49, 51, 
52, 59 ve 75 nci maddeleri 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 5, 25. 49 
ve 73 ncü maddeleri 



0/31 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

4 . 6 . 1 9 3 4 

2 1 . 6 .1934 

9 . 7 .1934 

Numarası 

2499 

2526 

2548 

5. 

23. 
23. 

. 7 

.12 
12 

.1934 

.1934 

.1934 

2582 

2647 
2654 

23 .12 .1934 2672 

Ö Z E T İ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında 
akit ve imza edilen Ticaret îhtilâfnamesinin tas
diki hakkında 
Nebat ve Hayvanlarla Mahsulâtının Muayene ve 
Temizleme işleri İçin Kurulacak Fennî Müessese
ler hakkındaki Kanunun 3 noü maddesi 
Ceza Evleri ile Mahkeme Binaları inşaatı Karşılı
ğı Olarak Alınacak Harç ve Mahkûmlara ödet
tirilecek Yiyecek Bedelleri hakkında Kanunun 1 
nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 
Merinos Koyunları Yetiştirilmesi ve Islah Edil
miş Pamuk Tohumlan Üretilmesi hakkındaki Ka
nunun 6 ncı maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Ziraat Vekilliği Müesseselerince Yetiştirilen Üret
me Vasıtalarının Satılması ve işler Sermaye ile 
idaresi hakkındaki Kanunun 1, 7 ve 9 ncu mad
deleri 
Gümrüklerde tstimal Olunan Bâzı Evraka Müda
faa Pulu tlsakı hakkındaki Kanunun değişikliği 

1935 yılına ait mevzuat 

Kanun 

T. B. M. M. K. 
Nizamname 

Kanun 

3. 

10. 
14. 
12. 
12. 
14. 

14. 
8. 
5. 

13. 

23. 

25. 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
11 
12 

12 

12 

12 

.1935 

.1935 

.1935 

.1935 

.1935 

. 1935 

.1935 

.1935 

. 1935 

.1935 

.1935 

.1935 

2756 

2777 
2796 
2785 
2785 
2809 

2818 
903 

2/3642 

2864 

2871 

2877 

2499 sayılı Kanunla ka/bul edilen Bulgar Ticaret 
Mukavelesinin 1 numaralı cetvelinde yapılan de
ğişiklik hakkında 
Siyasal Bilgiler Okulu hakkında 
Mayi maidenî mahrukata ait hükümlerin değişikliği 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Şeker istihlâk ve Gümrük vergileri hakkında 
Sıcak ve Soğuk Maden Sularının istismarı ile 
Kaplıcalar Tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanu
nun 1 nci maddesi 
Maadin Nizamnamesinin ek ve değişikliği 
Gümrük Tarifesi Kanunu hakkında 
Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 
nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 
Turist Gemilerinden Alman Resimlerden Bâzıla
rının indirilmesi hakkında Kanun 
Arazi ve Bina Vergileriyle Bunlardan Alınan 
iktisadi Buhran Vergisinin Hususi idarelere Dev
ri hakkındaki Kanunun 8 nci maddesi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 

1936 yılına ait mevzuat 

21 . 1 .1946 2897 Hayvanlar Vergisi Kanunu 



0/32 — 
Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i 

Talimatname 

Kanun 

» 
» 

t. V. H. 

Kanun 
» 

Tefsir 

Kanun 

» 

» 
» 
» 

» 

Kararı 

Tarihi 

19 . 6 .1936 

11.12 .1939* 

25 . 1 .1937 
8.2.1937 
3.6.1937 

9.6.1937 
9. 6 .1937 

11. 6 .1937 

14 . 6 .1937 

14 . 6 .1937 

29 . 6 .1937 
15 .12 .1937 
24 .12 .1937 

27 .12 .1937 

Numarası 

2/4858 

3078 

1037 yüu 
3101 
3116 

2/6763 

3222 
3224 

224 

3260 

3263 

3264 
3283 
3290 

3293 

Ö Z E T İ 

T. B. M. M. K. 29 .12 .1937 1023 

867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan 
müessesle ve çiftliklerin idare şekli hakkında Tali
matname 
Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Orman Kanunu 
Leylî Tıp Talebe Yurdu Talimatnamesinin 10 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Telsiz Kanununun 36 ve 37 nci maddeleri 
Maarif Vekâleti Pravantoryum ve Sanatoryumu 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
2442 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası 
hakkında 
Elektrik ve Havagazı İstihlâk Resmi Kanununun 
değişikliği 
Mayi madenî mahrukata ait hükümlerin değişik
liği 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 

» » » 
Devlet Hesaplarında Liranın Esas İttihaz Edil
mesi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Sınai Müesseselerde, Sigorta Şirketlerinde Kul
lanılan Ecnebilere Mukabil Türk Memur ve Mü
tehassıs Yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesi 
Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

Kanun 

t. V. H. Kararı 

21. 3 .1938 

23 
1] 

1938 yılına ait mevzuat 

3340 

1938 
1938 

25 . 4 .1938 

3343 
3356 

3375 

30. 4 .1938 2/8672 

Müzelerle ören Yerlerini Ziyaret Edeceklerden 
Alınacak Ücretler hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
Kira Korituratoları ile Ferağ ve İntikal İlmüha
berlerinin ve Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının Be
del Mukabilinde Satılması hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesi 
Bâzı maddelerin Gümrük Vergisi hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikma dair 
Camdan fennî cihazlar hakkında 



0/33 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Tarihi 

25 . 5 .1938 

Numarası 

3398 

25. 
3. 

3. 

10. 

10. 

13. 
15. 
17. 
22. 
22. 

5 
6 

6 

6 

6 

6 
6 
6 
e 
6 

.1938 

.1938 

.1938 

. 1938 

.1938 

.1938 
,.1938 
.1938 
.1938 
.1938 

3401 
3423 

3424 

3437 

3437 

3444 
3456 
8465 
3478 
3483 

24 . 6 .1938 

27 . 6 .1938 
28 . 6 .1938 

28 . 6 .1938 

29. 6 .1938 

29 . 6 .1938 

9 . 8 . 1 9 3 8 

12 .12 .1938 

3496 

3506 
3524 

3526 

3528 

3538 

2/9634 

3544 

Ö Z E T Î „ 

Devlet Demiryolları Bir Kısım İşletme işlerinin 
Sureti İdaresine ve Demiryolları İnşaat Muka
velelerinden Mümbais Gümrük Resmi ile Diğer 
Vergilerin Mahsubuna dair Kanunun 1 nci mad
desi 
Tayyare Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Maarif Vekâletine Bağlı Teknik Okullar Müte-
davil Sermayesi hakkındaki Kanunun 8 nci mad
desi 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 8 nci maddesi 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 74 ve 75 nci 
maddeleri 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 112 nci mad
desi 
Orman Kanununun ek ve değişikliği 
Noter Kanununun değişik 65 nci maddesi 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Muhtelif Su İşleri İçin Sarfedilecek Paranın Su
reti Temini hakkındaki Kanunun 3 ncü madde
si gereğince Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
tarife 
Bâzı maddelerin Gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdiki hak
kında 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerm 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkında 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına Mü-
tedavil Sermaye Verilmesi hakkındaki Kanunun 
4 ve 5 nci maddeleri 
Bâzı maddelerin Gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdiki hak
kında 
Konya Ovası Sulama İdaresi Teşkilât ve Vazife
leri hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği 
işlere dair Nizamname 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 

•t V. H. Kararı 

11. 1 .1939 

1939 yılına ait mevzuat 

3558 

13. 1 .1939 2/10258 

Devlete Ait Matbaaların Birleştirilmesi hakkında
ki Kaunnun 4, 5 ve 7 nci maddeleri 
Çiçekler hakkında 



— C/34 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

18 . 1 .1939 3563 Ordudan Çıkarılacak 12 Yaşından* Yukarı Hay 
vanlarm Çiftçiye Satılması hakkında/ki Kanunun 
2 nci maddesi 

26 . 1 .1939 3577 Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkında
ki Kanunun değişikliği 

27 . 5 . ] 939 3590 Damga Resmi Kaunnunun ek ve değişikliği 
27. 5 .1939 3614 Ticaret Vekâleti Teşkilât Kanununun 19 ncu 

maddesi 
5 . 6 . 1 9 3 9 3631 Devlet Kinini Mütedavil Sermayesi 'hakkındaki 

Kanunun 2 nci maddesi 
12 . 6 .1939 3641 Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
5 . 7 . 1 9 3 9 3667 2510 sayılı îskân Kanununun 12 nci maddesini 

kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekleyen Kanun 

5 . 7 . 1 9 3 9 3670 Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri 

5 . 7 .T1939 3678 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında 
münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesi
nin değişikliği hakkında 

5 . 7 . 1 9 3 9 3686 Evlenme Kâğıtlcarı ve Nüfus Kütüklerine Tescil
leri hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 

6 . 7 . 1 9 3 9 3702 Sinema filimlerinin Gümrük vergileri hakkında 
7 . 7 . 1 9 3 9 3704 Köy Eğitim Kurumları ile Köy Enstitüleri idare

sine dair Kanunun 3 ncü maddesi 
24 .11.1939 2/12374 3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fık

rasının sureti tatbikma ait Talimatnamenin hü
kümlerine dair 

15 .12 .1939 3746 Bâzı maddelerin Gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe ittihaz edilen kararların tasdikma dair 

27 .12 .1939 3757 Ceza Evleri ve Mahkeme Binaları hakkındaki Ka
nunun değişikliği 

1940 yılına ait mevzuat 

» 
t V. H. Kararı 

Kanun 
» 

3. 
8. 

17. 
17. 

1 
1 

1 
1 

.1940 

.1940 

.1940 

.1940 

3765 
2/12627 

3775 
3776 

17. 1 .1940 

17. 1 .1940 

17 . 4 .1940 

3777 

Ş777 

3803 

Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği 
Mütehassıs Memur Yetiştirilmesi hakkındaki 
3293 sayılı Kanuna müstenit kararname 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Gümrüklerde İstimal Olunan Bâzı Evraka Mü
dafaa Pulu Ilsakı hakkındaki Kanunun değişik
liği 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunu 
tadil eden Kanunun 22 nci maddesi 
Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki Kanunda 
yapılan değişiklik hakkında 
Köy Enstitüleri Kaunnunun 4 ve 5 nci maddeleri 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

» 
» 

> 

» 
» 

Tarihi 

17 . 5 .1940 

17. 5 .1940 
20. 5 .1940 

24. 5 .1940 

28 . 5 .1940 
10 . 7 .1940 

Numarası 

3828 

3828 
3829 

3842 

3843 
3893 

13. 

21. 

30. 

7 

8 

12 

.1940 

. 1940 

.1940 

3894 

3911 

3959 

Ö Z E T î 

Fevkalâde Vaziyet Dalayısiyle Bâzı Vergi ve Re
simlere Zam İcrasına daİT Kanun 

» » > » 
Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 
ncı maddesi 
Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye ile Seyahat 
Eden Yolculardan Alınacak Nakliyat Resmi hak
kındaki Kanunun değişikliği 
Muamele Vergisi Kanunu 
Erzincan ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mmtakaya yapılacak olan nakliyattan 
alınacak ücretlere dair (Diğer gelir mevzuatı 
katma bütçeye bağlı B cetvelinde gösterilmiştir 
Denizde Zabt ve Müsadere Kanununun 79 ncu 
maddesi 
Bâzı Devlet Alacaklarının Tahsil Sureti hakkın
daki Kanunun 1 nci maddesiyle 2 nci maddesinin 
son fıkrası 
T. C. Refik Sayidam Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi Teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nci madde
leri 

1941 yılına ait mevzuat 

Kanun 
» 

Kararname 

t. V. H. 

Kanun 
» 
» 

> 
» 

» 
» 

» 
» 

Kararı 

6. 
'6. 

14. 

26. 

29. 
29. 
29. 

29. 
29. 

29. 
29. 

29. 
29. 

1 
5 

5 

5 

5 
>5 
S 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

. 1941 

.1941 

.1941 

. 1941 

3973 
3975 

t 

2/15799 

2/15856 

4040 
4040 
4040 

4040 
4040 

4040 
4040 

4040 
4040 

29 . 5 .1941 4040 

Muamele Vergisi Kanununun ek ve değişikliği 
Hazinenin Taksitle Sattığı Bütün Gayrimenkulle-
rin Satış Bedellerinin Sureti Tahsili hakkındaki 
Kanunun değişikliği 
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Nizamnamesi
nin tasdikma dair kararname 
Ereğli Kömür Havzasındaki kömürlerden % 1 
resim alınması hakkında 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Veraset Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kaunnu (Binaların Savunma Ver
gisine), 
Fevkalâde Zam Kanunu (Muamele Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Elektrik ve Havagazı 
istihlâk Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Nakliyat Resmine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Posta müraseleleriyle 
telgraf ve telefon ücretlerine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Gümrüklerde kullanılan 
bâzı evra'knı Müdafaa Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Tuzdan alınan Savunma 
Vergisi) 



0/36 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

9 . 6 . 1 9 4 1 

4 . 7 . 1 9 4 1 

4 . 7 . 1 9 4 1 

1 1 . 8 .1941 

Ö Z E T İ 

4062 İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında Kanun 

4090 Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umumi-
yesinin Teşkilât ve Vazifelerine dair Kanuna ek 
Kanun 

4094 Hatay Ziraat Banaksınm Tasfiyesinde İpotekleri 
ve Müteselsil Kefaletli Zirai Alacakların Taksit-
lendirilmesi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu 
maddeleri 

4109 Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım hak
kındaki Kanunun 7 nci maddesi 

1942 yılına ait mevzuat 

» 
» 

B. K. Kararı 
Kanun 
» 
» 

. > 
> 
> 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

t. V. H. 

» 

Kararı 

* 14. 
19. 

25. 
25. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
27. 
4. 

5. 

9. 

17. 
17. 
1. 

15. 

1 
1 

2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

6 

6 

6 
6 
8 

8 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

4166 
4172 

2/17413 
4223 
4225 
4225 
4226 
4226 
4226 
4226 
4243 

4246 

4250 

4268 
4268 

2/18435 

2/18617 

Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Bâzı maddelerin Gümrük vergilerinde Hükümet
çe ittihaz edilen kararların tasdiki hakkında 
Hastaneler Talimatnamesi hakkında 
Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 

» » » » 
Fevkalâde Zam Kanunu (Hayvanlar Verigsine) 
Fevkalâde Zam Kaunnu (Muamele Vergisine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Nakliyat Resmine) 
Fevkalâde Zam Kanunu (Damga Resmine) 
Sinema fi'limlerinin Gümrük Resminin indirilme
si hakkındaki kararın tasdikma dair 
Bâzı maddelerin Gümrük vergileri hakkında Hü
kümetçe itihaz edilen kararların tasdikma dair 
İspirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı Kanununun 
9,10, 14, 15 ve 20 nci maddeleri 
Maadin Nizamnamesinin ek ve değişikliği 

» » » 
İnhisarlar idaresinin bira, gazoz, soda, malt hu
lâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp satabilece
ği hakkında 
Dış memleketlerden getirtilen ispirtolu mevaddm 
inhisar Resmi miktarının ve yurt içinde satılan 
ispirtolu maddelerden alınacak inhisar Resminin 
asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkında, Ba
kanlar Kurulu kararına ek iki karar 

Kanun 

1943 yılına ait mevzuat 

14 . 1 .1943 4374 Barut ve Patlayıcı Maddeler, Silâh ve Teferruatı 
inhisarı hakkındaki Kanunun 6, 7, 8 nci madde
leri 



C/37 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 

11 
15 

1943 
1943 

Numarası 

4385 
4386 

Ö Z E T İ 

21. 1 .1943 2/20244 

28 . 5 .1943 4426 

2. 7 .1943 2/20203 

5.7.1943 4454 

11.10 .1943 2/20731 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Tokad, Çorum ve Balıkesir Vilâyetlerindeki Yer 
Sarsıntısından Müteessir Olan Mmtakalardan Za
rar Görenlere Yapılacak Yardım hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesi 
Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferrua
tından alınacak inhisar Resmi hakkmda 
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 muteber olmak üzere 2 kuruş olarak tes-
biti hakkında 
Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum Müdür
lüğü Teşkilât ve Vazifeleri1 ve Memurları Kanu
nunun 39 ncu maddesi 
Parker markalı bakalit çakmakları satış fiyatı
nın 10 liraya çıkarılması hakkında 

1944 yılına ait mevzuat 

1. 

17. 

3. 

17. 
31. 

5. 

3 

4 

5 

5 
5 

6 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

3/498 

4547 

4556 

4565 
4577 

4582 

5. 

5. 
21. 
10. 
15. 

6 

6 
6 
7 
9 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

.1944 

4584 

4584 
4597 
4605 
4668 

Mükerrer sigorta inhisarının daha on sene müd
detle Millî Reasürans T. A. Şirketince ikletilmesi 
hakkında 
Artırma, Eksiltme ve ihale Kanununun değişik
liği 
Kibrit inhisar işletmesinin Kaldırılmasına ve Bun
ların işletilmesi için Muvakkat Bir idarenin Ku
rulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 
Fevkalâde Zam Kanunu 
Devlet Demiryolları ve Limanları Idarei Umumi-
yesinin Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanu
nun değişikliği 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette Ti
caret Anlaşmaları ve Modüs Vivendi akdine ve 
bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük re
simlerinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaş-
mıya yanaşmıyan devletler müvaridatma karşı 
tedbirler alınmasına salâhiyet verilmesi hakkında 
Oyun Kâğıdı inhisarı hakkındaki Kaunnun deği
şikliği 

» » » > 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Ankara Yüksek Ziraat Fakültesine Paralı ve Ya
tılı Talebe Alınmasına dair Kanunun 1 nci mad
desi 



C/38 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

t. V. H. Kararı 27 .10 .1944 3/1702 Sfhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve klinik 
müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve eczane
lere verilecek sâf ispirtonun satış fiyatı ve 
2/18620, 2/19329 sayılı kararların kaldırılması 
hakkında 

Kanun 

1945 yılına ait mevzuat 

26 . 3 .1945 4708 Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunun değişikliği 

6 . 6 . 1 9 4 5 4750 Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
10 . 7 .1945 4796 Mübadele ve Taviz işlerinin Kesin Tasfiyesi hak

kında Kanun 
27.12.1945 4816 Kibrit İnhisarı İşletmesinin Kaldırılmasına ve 

Bunların İşletilmesi İçin Muvakkat Bir İdarenin 
Kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

1946 yılına ait mevzuat 

» 
Kanun 

t. V. H. Kararı 

Bakanlık Kararı 
Kanun 

6. 
24. 
17. 

20. 

29. 

13. 
11. 

2 
4 
5 

5 

5 

6 
9 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

.1946 

4855 
4877 
4893 

4897 

4911 

4939 
4950 

2 .12 .1946 4959 
5 .12 .1946 3/5024 

9 .12 .1946 1539/190 
27 .12 .1946 4982 

Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Şark halı ve kilimleri ve hayvan postları için ser
best yer hakkında 
Kibritin Tekel İdaresine Geçimi ve İşletme İda
resinin Tekel Genel Müdürlüğüne Devri hakkın
daki Kanunun 3 ncü maddesi 
Devlet Kâğıt ve Basım Genel Müdürlüğü Serma
yesi hakkındaki Kanunun 5 nei maddesi 
Muamele Vergisi Kanununun 'ek ve değişikliği 
Kahvenin Tekel Konusundan Çıkarılmasına ve 
Dahilî İstihlâk Vergisine Tâbi Tutulmasına dair 
Kanun 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
4959 sayılı Kanuna bağlı listede gösterilen nis
petler dairesinde Gümrük Tarifesine zam yapıl
dığı hakkında 

» » » » 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 

1947 yılına ait mevzuat 

17 . 2 .1947 5004 4040 sayılı Fevkalâde Zam Kanununun değişikliği 
19 . 2 .1947 5015 60 Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Bastırıl

ması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
16 . 6 .1947 5086 Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 



— C/39 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

18 . 6 .1947 

Ö Z E T İ 

5098 İskân Kanuunnun Bâzı Maddelerinin Kaldırılma
sına, Değiştirilmesine ve bu Kanuna Yeniden Bâ
zı Madde ve Fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 
nci maddesi 

Kanun 

B. K. Karan 
Kanun 

1948 yılma, ait mevzuat 

3 1 . 5 .1948 5211 1918 sayılı Kanuna ek Kanunun 1 nci maddesi 
14. 6 .1948 5218 Ankara (Belediyesine arsa ve arazisinden belli bir 

kısmının mesken yapacaklara 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine bağlı olmaksızın ve muayyen şart
larla tahsisi ve temlik yetkisi verilmesi hakkımda
ki Kanunun 8 nci maddesi 
iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si hakkında 
Bina Yapımını Teşvik Kanununun 1 ve 2 nci mad
deleri 
Belediye Gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti 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 

6 .12 .1948 3/8363 Hastaneler Talimatnamesinin değişikliği 
22 . 12 . 1948 5281 Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 

28. 

28. 

1. 
7. 

6 

6 

7 
8 

.1948 

.1948 

. 1948 

.1948 

5227 

5228 

5237 
5256 

1949 yılına ait mevzuat 

Kanun 

B. K. Kararı 

Kanun 

7. 

2. 

2. 
20. 

24. 

31. 
1. 

3. 
3. 
3. 
7. 
10. 

2 

5 

5 
5 

5 

5 
6 

6 
6 
6 
6 
6 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

.1949 

. 1949 

5321 

5377 

5383 
3/9357 

5392 

5410 
5420 

5421 
5422 
5423 
5432 
5441 

Çakmak ve Suni Ça'kmak Taşının Tekel Konu
sundan Çıkarılmasına ve bu Maddelerin Gümrük 
Resimlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununa 
ek Kanun 
Gümrük Kanunu • 
4323 sayılı Kanunla inhisar altına alınan çaydan 
alınacak asgari ve âzami inhisar Resmi hakkında 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü hak
kındaki Kanunun 27 nci maddesi 
Muamele Vergisi Kanununun ek ve değişikliği 
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 
Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkındaki Kanunun 
12 nci maddesi 



Ö/4Ö 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

7 .12 .1949 5451 ispirto ve İspirtolu Içjkiler İnhisarı Kanununun 
değişikliği 

1950 yılma ait mevzuat 

1 1 . 2 .1950 

15 . 3 .1950 

15 . 3 .1950 

5539 

5598 

5599 

17 

23. 
23. 

24. 
5. 
14. 

.3 

3 
3 

3 
7 
7 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

.1950 

5608 

5625 
5643 

5658 
5667 
5676 

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri halkkmdaki Kanunun 19 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 İş Birliğine dâhil memleketler 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan an
laşmalar gereğince yurda ithal olunacak malla* 
n n menşelerinin teUkikı hafkkında 
Gümrük Tarifesi Kanununu Değiştiren 2255 sa
yılı Kanuna Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması 
hakkında Kanun 
Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 
Gümrük Tarifesi Kanununa Bağlı Giriş Genel 
Tarifesinde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 
Orman Kanununun ek ve değişikliği 
Şeker ve glikoza ait hükümlerin değişikliği 
T. C. Hükümeti, Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankası arasında aJkdedilen Kredi anlaşmala
rı hakkında 

1951 yılma ait mevzuat 

24. 1 .1951 
28 . 2 .1951 

5710 
5750 

B. K. Kararı 

Kanun 

» 

» 
» 
» 
> 

5. 

23. 

29. 

18. 
27. 
27. 
1. 

4 

5 

6 

7 
7 
7 
8 

. 1951 

. 1951 

.1951 

.1951 

.1951 

.1951 

. 1951 

3/12811 

5772 

5800 

5815 
5818 
5820 
5823 

Damga Resmi Kanununun ek v e değişikliği 
Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve 
Marshaü Yardım Plânı Çerçevesi Dâhilinde Te
min Edilen Yardımlar Karşılığı Türk Liraların
dan Bütçeye Taallûku Gerekenlerin Bütçe Hesap
larına İntikal Şekli hakkındaki Kanunun 1 ve 2 
nci maddeleri 
Oyun kâğıtlarının pera/kende satış fiyatları hak
kında 
Millî Piyango Teşkilâtına dair Kanunun değişik
liği 
Kadrodan çıkarılmış Olan Harb Gemilerinin Sa
tılmasınla dair Kanunun 1 nci maddesi 
Vergi Usul Kanununun 'değişikliği 
Hayvanlar Vergisi Kanununun değişikliği 
Gelir Vergisi Kanununun değişikliği 
Tütün ve Müskirattan Almacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunun değişikliği 



- Ö / « 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası O 2 fi T I 

• - • » • a 

Kanun 8 .8 .1951 5830 

B. K. Kararı 

B. K. Kararı 

10 . 8 .1951 

10 . 8 .1951 

5842 

5842 

23. 8 .1951 3/13561 

3 .9 .1951 3/13642 

Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere 
bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere ait olup siya
si partilere terkedilmiş ola», gayrimenkul mallar
la ıbu 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 nci maddeleri 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 37 nci 
maddesi 
Gümrük Tarifesi ve Ticaret Genöl Anlaşmasının 
muvakkaten uygulanmasına mütedair Turguvay 
Protokolü ve ilişik taviz listesinin uygulanması 
haikkında 
T. C. Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Mües-
seseskıee umumi sıhhate taallûk etmiyen ve bir 
ücret mukabilinde yapılan muayene, tahlil, ve tet
kikler için hazırlanan tarife ile, a#ı, serum ve 
diğer maddelerin satış kıymetlerini gösterir cet
velin tasdiki hakkında 

1062 yılına ait mevsuat 

Kanun 30. 1 .1952 5865 

» 
» 
» 
» 

B. K. Kararı 

30. 
30. 
25. 
25. 

26. 

1 
1 
2 
2 

2-

. 1952 

.1952 

.1952 

.1952 

.1952 

5866 
5867 
5887 
5869 

3/14511 

Kanun 

T. B. M. M. K. 

Kanun 
» 
» 

16. 

24. 

2. 
9. 
9. 

4 
4 

5 
5 
6 

.1952 

.1952 

.1952 

. 1952 

.1952 

5917 

1796 

5922 
5928 
5949 

Kibritin Tekelden Çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun 
Gümrük Tarifesi Kanununun değişikliği 
Muamele Vergisi Kanununun değişikliği 
Harçlar Kanunu 
Aka* Yatettlardan Alınacak Yol Vergisi hakkın
daki Kanun 
Türkiye ile Federal Almanya Cumhuriyeti ara-
smda imzalanan Ticaret ve ödeme anlaşmaları ile 
eklerinin ve eski bâzı anlaşmaların yeniden yü
rürlüğe konulması için teati olunan mektupla
rın ve Tuçguvay'da tanzim edilen karşılıklı Türk 
ve Alman Taviz listelerinin yürürlüğe konulma
sı hakkında 
Gayrimenkulîere Tecavüzün Defi hakkındaki Ka
nunun 6 nci maddesi 
4223 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin B fıkrası
nın yorumlanmasına mahal Olmadığı hakkında 
Köy Enstitüleri Kanununun değişikliği1 

Noter Kanununun ek ve değişikliği 
4582 sayılı Kanun Hükmünün 13 . VI . 1952 den 
İtibaren 3 yıl Daha Uzatılması hakkında Kanun 
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Vergilerin, resimlerin re başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 18. 6 .1952 5963 Bataklıkların Kurutulması ve Bundan Elde Edi
lecek Topraklar haJkkmdaıki 5516 sayılı Kanunun 
Bâzı Maddelerini Değiştiren Kanunun 2 nei mad
desinin (B)ı fıkrası 

* 80. 6 .1952 5983 Gümrük Tarifesi Kanununa Bağlı Giriş Genel 
Tarifesinde Değişiklik Yapılması hakkında Kanun 

Saki alacaklar 

A) Tetvizattan istirdat 

Tavizen verilen mebaliğden istirdat, muhtelif 
senelerde Muvazene ve Takviye! Ziraat kanun
ları ve diğer hususi kanunlar mucibince tâviz 
edilmiş olan mebaliğden istirdat 

B) KaidtrütMş vergiler arttklan 

Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü mün-
kazi olmuş kanun ve nizamnamelerin mer*i bu
lundukları senelerde tahakfkuk etmiş veya bu 
kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden ta
hakkuk edecek olan her nevi vergi, resim, harç, 
ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları 
bakayası 

(fotalar 

A) Para cezaları 

— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamna
me ve kararname ve talimatname ve sair mev
zuatın para cezası alınmasını tazammun eden 
hükümleri 

B) Eam cezaları 

Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname
ye 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 dair hükümler 



Ç - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

CVâteni hiurt ftjfakkn] 
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Aylık sahipltrinin isimleri 
Aylık 

miktan Tahsis gartlan 
Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi U r e K 

Usat tarafından şehit edilen 
Akdagmadeni Kaymakamı Tank : 

Zevcesi Memnune $ 
Kerimesi Mihrünnisa 2 

> Nüüfer 2 
» Tahire 2 

Mahdumu Ertuğrul 2 

Denaedet'te şaiben İdam «kı
nan Urfa Mutasarrıfı sabıkı 
Nusret: 

Zaveesi Hayriye İM? 

Konya hadisti isyaniytaindt 
vazifesi uğrunda gehit edilen 
Bozkır Kaymakamı Demir 
Asaf'in : 

Mahdumu Demir Güneri I0£ 
Kızı Günseli 10 Ç 

I 
Şehidi Milli Boğaclıyan esbak 
Kaymakamı Kemal: 

Zevcesi Hatice [•] 
Kerimesi Müzehher 

» Müşerref 
Mahdumu Adnan 

481 
26/9/1886 
13/4/1340 

65/İS 
66,26 
65,25 
68,28 

$ 481 
26/13/1816 
18/4/1840 

107 

1 
\ 271 14/10/1888 

80,78 

$ 66,85 
19/3/1887 l §8,28 

76,12 
65,25 
65,2§ 
65,36 

Gebze ve havalisi Kuvayi Milli
ye Kumandanı iken şehiden ve
fat eden Yahya Kaptan : 

Zevcesi Şevket 
Kerimesi Fikriye 

» Muzaffer 
10 [ 275 14/10/1888 « 

66,88 
65,25 
65,25 

Bahriye Nasırı esbakı General 
merhum Ahmet Cemal : 

Zevcesi Seniha 15 478 13/4/1840 168,80 

515 sayıh Kanunin evvelce tahsis edihn 5 lira ayhh o Um zamla 10 liraya çîkanlmtşhr. 



Aylık 
Aylık sahiplerinin inmleri miktarı 

O / a -

Tahsis şartları 
Dayandığı kanunun futan 
No. Tarihi LiraK. 

Sadrı «bak merhu» Talât 
Zevoeei Hayriye 476 11/4/1140 152,24 

Damat Ferit tarafından idasa 
edilmif olan fehit Çarkçı Yüz
başısı Halil ibrahim : 

Zevcesi Fatma Belkis 10 
Kerimeai îclâl i 

» Necibe 5 
Mahdumu Celllettin 5 

465 1*/4/1*40 

76,1* 
65,2* 
05,25 
65,25 

General Abdülacel 
Hafidesi Naciye 4*ı n/i/m» HM 

Şehiden vefat eden Binbaşı 
Muhtar : 

Hemşiresi Binnaz 15 

Mithat: 
Kerimesi Mesrure 9 

Babıâli vakasında şehit edilen 
Harbiye Nazın esbakı General 
Nazım : 

Kerimeai Atiye 18 

Merhum Niyazi : 
Zevcesi Feride 10 

Esbak Diyarbakır Valili Reşit 
merhumun : 

Haremi Maslume 20 
Kerimesi Fikret 

Şeyhülislâm Hayri merhumun : 
Zevcesi Munise 20 

Şehit Yüzbaşı Yürük Selim : 
Zeveesi Hîkmet 10 

6 Toebhültfne kadar 

j. 451 15/4/1840-

105,19 

70,57 

111,62 

76,12 

150,50 
66,25 

150,60 

76,1? 
J 



Aylık 
Aylık sahiplerinin isimleri miktan Tahsis şartları 

Dayandığı kanunun Tutatt 
No. Tarihi LiraK. 

îrak Şeyhülmeşayihi Ucayım 80 

Merhum Mehmet Ali : 
Zevcesi Belkw 4 

Gumüşane Mebusu Şehit Ziya : 
Zevcesi Ayşe 5 

Maraş Ulûmu Riyaziye Mual
limi sabıkı Hayrullah : 

Zevcesi Ayşe 5 

Denizli Komiseri Hamdi : 
Zevcesi Pevziye 5 

Mustafa Necip : 
Hemşiresi Kevser fi 

Muş mutasarrıfı merhum Ser
vet : 

Zevcesi Samiye 10 

Karamağra Nahiyesi Müdürü 
Tevfik : 

Zevcesi Hafize 5 

f 253,1* 

85,2i 

«6,2i 

. 491 18/4/1840. 
65,25 

65,2i 

65,86 

76,12 

481 1>/4/1340 65,26 

Kızılca Nahiyesi Müdürü şehit 
Adil : 

Zevcesi Havva îsmet 
Kerimesi îffet 

Şehit Erzincanlı Hafız Abdul
lah : 

Haremi Hatice 

Konya hadisei isyaniyesinde şe
hit edilen Ali Kemal : 

Kerimesi Nefise 

v. 

10 

482 18/ 
( 65,25 

4/1340 l 65,26 

5 Teehhftlüae kadar 

61i t4/4/1340 
76.12 

66,26 

Ziya Gökalp merhumun : 
Kerimesi Hürriyet 30 Teehhülüue kadar 516 11/11/1840 178,60 



Aylık sahiplerinin isimleri 

24 neft Fırka Kumandanı Kay
makamı Mahmut : 

Refikan Şaziye 

24 ncü Fırka Erkânıharbi Yüz
başı Yakup Sami : 

Zevcesi Sahanda 

Maraşh Doktor Muştala : 
Zevcesi Naime 

Maraglı şehit Brliya : 
Zevcesi Şerife 

Şehit Jandarma Mülazisai ev
veli Süreyya'nın: 

Validesi Hüsniye 

Şehit Doktor Nafiz Tahir : 
Hemşiresi Sabiha 

Topçu Binbaşılığından muateü 
merhum Rıza : 

Zevcesi Şükriye 

Nafıa Vekili merhum Süleyman 
Sırrı : 

Zevcesi Ehliman 
Mahdumu Saruhan 

Saruhan Mebusu merhum Re
şat : 

Zevcesi Atiye 

istanbul Mebusu merhum Ab-
dürrahman Şeref : 

Kerimesi Hikmet 

Merhum Doktor Vasfı : 
Refikası Nazmiye 

Sivas Valii esbakı merhum Re
şit : 

Zevcesi Melek 

Aybk 
miktarı 
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Tahsil tartları 
Dayandığı kanunun Tatarı 
No. Tarihi LiraK. 

40 

16 

> Emekli 
1 0 | ğı vartı 

ve eytam, eramil aylı-
varta katolunaeaktır 

10 

10 

40 
80 

649 22/4/1341 
2291 24/12/1987 

30 

20 

ı 
1 

Eytam ve eramfl aylığı veril
memek şartiyle mahdumuna 
ikmali tahsiline re zevcesine 
evlenineeye kadar 

Eytam ve eramil aylığı veril
memek şartiyle kaydı hayat 
suretiyle 

Eytam ve eramil aylığı kato-
lunmak Üzere teehhülüne kadar 

Teehhttl ettiği takdirde katedü- \ ı m 
mek üzere kaydı hayat ile ] 

Eytam ve eramil aylığı veril- ' 
memek suretiyle teehhül ettiği 
takdirde katedilmek üzere kay* 
di hayat ile 

782 8/2/1928 

181,09 

180,80 

78,ıe 

7642 

76,12 

65,21 

76,12 

161,00 
130,50 

753 24/2/1926 258,12 

1098 19/6/1927 178,50 

19/6/1927 180,80 

,1102 19/6/1927 130,80 



Aylak sahiplerinin isimleri 

Mahkemei Temyiz Raisi evveli 
müteveffa Hasan Fehmi : 

Zeveesi K&muran 

Sabık istanbul Mebusu Ahmet 
Salâhattin : 

Refikası Beza, 

Kırşehir Mebusu merhum Ali 
Hıza 

Refikası Neomiye 

Rize Mebusu merhum Rauf 
Zsvcesi Burnaz 
Kerimesi Melâhat 

Mardin Mebusu sabıkı merhum 
Derviş. : 

Zevcesi Meryem 

Şehit Binbaşı Ali Kabuli : 
Kerimesi Fatma Bahire 

Meneman hadisesinde |ehit 
edilen Bekçi Mehmet oğlu 

Aylık 
miktarı 

ç/« 
Tahsis şartlan 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi UraK. 

Zevcesi Fatma 

] Er amil maaşı verilmemek ve ] 
\- teehhül ettiği ttkdirde kato~ J- 1108 

90 J lunmak üzere j 

] Eytam ve eramil aylığı evril- "] 
[ memek şartiyle refikasına teeh- [ 1 l f t . 

40 [ hüi ettiği takdirde katedilmek f 
j üzere kaydı hayat ile J 

1 E raimi aylığı yerilmemek şar- ] 
\ tiyle teehhül ettiği takdirde ke- \ 1101 

20] silmek üzere kaydı hayat ile I 

30 
10 

Eytam ve eramil aylıkları ve
rilmemek şartiyle zevcesine te-

. ehhül ettiği takdirde kesilmek 
üzere kaydı hayat ile, kerimesi
ne teehhül edinceye kadar 

1171 

^ Eramil -aylığı verilmemek üze- ] 
}. re teehhül ettiği takdirde kato- }- 1174 

30 j lunmak şartiyle j 

18/6/1927 178,60 

19/8/1827 331,00 

18/6/1887 180,80 

(178,50 
25/6/1927 j 76,lt 

26/6 A W 178,80 

16 Kaydı hayat şartiyle 

1 
[ Evlendiği zaman kesilmek üze-
f rt maktuan 

2038 26/6/1938 108,00 

2432 17/5/1934 76,12 

16J 

Atatürk'ün kız kardefi : Mak
bule Atadan 1000 

General Kâzım Karabekir : 
Eşi îclftl 300 
Kızı Emel 300 
> Timsal 300 

Hayatta bulunduğu sürece ö- ] 
denmek ve şimdiye kadar muh- j 
telif kanunlarla emekli, dul ve [ 

r yetim aybklariyle vatani hiz- f 
met aylıklarına yapılan zamlar j 
eklenmemek kaydı ile J 

Dul ve yetim ve başkaca vatani "1 
hizmet aylıkları bağlanmamak j 
ve muhtelif kanunlarla emekli | 
dul ve yetim aylıklariyle vata- j 

. ni hizmet aylıklarına yapılan \ 
zamlar eklenmemek şartiyle eşi- | 
ne hayatta bulunduğu sürece, j 
kızlarına evlenmelerine kadar j 
ödenmek kaydiyle I 

24/2/1948 1000,00 

'300,00 
5192 25/2/1948 \ 300,00 

300,00 
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^ Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

•- miktarı No. t Tarihi LiraK. 

^öivaa Kongresinde seçilen- Heyeti Temsiliye faal âzası ve 
3§Gazianteb Milletvekili Ali Şefik özdemir . 

^ Oğlu Belligün 175 

Mareşal Fevzi Çakmak : 
Kus kardeşi Nebahat 300 

Sivas Kongresi Temsil Heyeti Üyesi Arif : 
Kızı Nebile 

Gümrük Komutanlığına ait 62 numaralı Pireme motörü 
eski tayfası Hüseyin Toycanlar 100 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Mustafa 
Zeki Saltık 350 

5269 15/12/1948 175 

300 

58,33 5269 15/12/1948 58,!İ'İ 

5829 8/ 8 /1951 100 

5814 18/ 7 /A 951 350 

T. B. B. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Mehmet 
Şahin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü özdamar 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Fikrî Ergün 350 

T. B. M. M Birinci Dönem Batum Milletvekili Ali Rıza 
Acara 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Esat Azoğuz 350 

> « » 

350 

350 

350 

5269 15/12/1948 350 

5814 17/8/1951 350 

T, Jİ. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Fahrettin 
Erdoğan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eızurum Milletvekili Asım Vasfi 
Mühürdaroğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Hakkı Ungan: 
Eşi Nurrye 87,50 
Kızı Ayten ,87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönen; Burdur Milletvekili Şevket 
Candamar -. 

Eşi Saime 175 

5269 15/12/1948 350 

» 

5269 15/12/1948 350 

5814 18/7/1951 87,50 
» » 87,50 

175 

T. B. M. M. Birinei Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet 
Oğlu Erdoğn 58,88 58,38 
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A^lık sahiplerinin isimleri 
Aylık' Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Donem Menteşe Milletvekili Tevfik 
Büstü Araş 850 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Hacı Mus
tafa Beynam. : 

Eşi Behiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem istanbul Milletvekili Ali Rıza 
Bebe : 

Eşi Mediha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet 
Sırrı Tayanç, : 

Kızı Leman 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Şarki kaıahisar Milletvekili Mesut 
Benli : 

Eşi Meziyet 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Emin Sazak 350 

T. B. M. M. Birine i Dönem Kırşehir Milletvekili Mehmet 
Rıza Silsüpür : 

Eşi Şemsi 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kocaeli Milletvekili Hamdi 
Namık Gör 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sarohan Milletvekili Refik 
Şevket İnce 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet 
Hilmi Kalaç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ankara Milletvekili Şakir Kınacı : 
Eşi Fatma 87,50 
Kızı Nebahat 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Ragıp 
Soysal : 

Eşi Safiye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Naci Karalı: 
Kızı Enise 87,50 

5814 18/7/195i 350 

5269 15/12/1948 175 

5814 18/7/1951 175 

5269 15/12/1948 58,33 

5814 18/7/1951 87,50 

5269 15/12/1948 350 

» » . 175 

5814 18/7/1951 350 

» » 350 

» » 350 

5269 15/12/1948 87,50 
» » 87,50 

175 

87,50 
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i l i Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutan 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci»Döoem Bolu Milletvekili Cevat Abbas 
Gürer : 

Kızı Hatice Necla 87,50 5269 15/12/1948 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Ziyaettin 
Basara : 

Eşi Sıdıka 87,50 
Kızı Emine 87,50 

5814 18/7/1951 87,50 
» » ' 87,50 

T.'B: M. M. Birinci Dönem Edirne Milletvekili Faik Kal-
takkıran : 

Eşi Neyyire 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili M. Emin 
Lekili : 

Eşi Firdevs-
Kızı C. Mediha* 

175 » > 175 

58,33 5269 15/12/1948 58,33 
58,33 » » 58,33 

T. B. M. M . Birinci Dönen) Ankara Milletvekili Hilmi 
Çayırlıoğlu : 

Kızı Ayşe Nuriye özarslan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili Sitkı 
Mumcu : 

Kızı Muzaffer 
» Gönül 

Eşi Cemile 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Süleyman 
Sudi Acarbay : 

Eşi Lûtfiye 

T. B. M. M. Birinci Dönen* Amasya Milletvekili Mehmet 
Bagn* Topala 

TT; B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Hamdi : 
Eşi Huriye 

T. B, M, M. Birici Dönem Antalya Milletvekili Halil îbrahim 
özkaya 

T; B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Hasan 
Sürenkök : 

Eşi Ümmügülsüm 

175 

58,33 
58,33 
58,34 

175 

350 

175 

350 

87,50 

175 

5814 18/ 7 /1951 58,33 
» » 58,33 
» » 58,34 

175 

350 

175 

350 

87,50 
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Aylık sahiplerinin isimteri 
Aylık 

miktarı 

T. B. M. M. Birici Dönem Antalya Milletvekili Mustafa 
İbriğim : 

Eşi Patına 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karalı işarı Sahip Milletvekili 
Mehmet Şükrü Koç : 

• Eşi Servet 

175 

Dayandığı kanunun Tutacı 
No. Tarihi LiraK. 

5814 18/ 7 /1951 175 

175 5269 15/12/1948 175 

T. B. M. M. Birinci Döneni Karahisarı Sahip Milletvekili 
Nebil Yurteri : 

Eşi Muzaffer 
Kızı F. Hayrünnisa 
Oğlu M. Rafi 

> M. Ceylân 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
> 

43,75, 
43,75 
43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönen. Afyon Milletvekili İsmail 
Şükrü Çelikalp : 

Eşi Emine 175 5814 18/ 7 /19.51 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Balıkesir Milletvekili Vehbi 
Bolak 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi Milletvekili İbrahim 
Yörük ' 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Basri 
Çautay 350 

350 

5269 15/12/1948 350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ertuğrul Milletvekili Mustafa 
Kemal : 

Eşi Ayşe Nuriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Vehbi öztekin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Sadullah : 
Eşi Güllü 58,34 
Kızı Münevver 58,33 

» Nene 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Kadri 
Ahmet Kürkçü 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mustafa Tâki: 
Kızı Edibe Sarı 43,75 

T B. M. M. Birinci Dönen Oltu Milletvekili Rüstem 
Hamigioghı 350 

175 

350 

/ 58,34 
. 58,33 

58,33 

350 

43,75 

350 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık Dayandığı kanonun Tutarı 
miktarı No. Tarihi Lira E. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Necati 
Kurtuluş 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ertuğrul Milletvekili Necîp 
Soydan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mustafa 
Lûtf i Azer : 

Eşi Nairae 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman 
Nuri özpay : 
Eşi Hatice 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Behçet 
Kutlu : 

Km Ayşe Tayyibe 375 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili SaH Uçok 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Yusuf Ziya : 
Kızı Munise 175 

5814 18/7/1951 350 

350 

175 

5269 15/12/1948 58,83 

175 

350 

5814 18/7/1951 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Batum Milletvekili Ahmet 
Fevzi Erdem 350 

T. B. M. M. Birinci Döneni Batum Milletvekili Edip Dinç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Mustafa 
Sabri Baysan 350 

5269 15/12/1948 350 

» » 3 5 0 

» » 850 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siîrd Milletvekili Salih Atalay 350 
5814 18/7/1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Nuri Bayram: 
Eşi Şefika 43,75 
Oğlu Mahmut Kerim 43,75 

» Adnan 43,75 
» Nurettin 43,75 

5269 15/12/1948 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birici Dönem Siird Milletvekili Kadri Oktay : 
Eşi Fahriye 87,50 
Oğlu Mfat 87,50 

87,50 
87,50 



Ç/12 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Darandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi Lira E. 

T. B. M. M, Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Necati 
Memişeğlu 350 5814 18/7/1951 350-

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mustafa TâM 
Doğruyol : 

Eşi Tevfika 
» Hatice 

T. B M . M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mustafa 
Vasfi Süray : 

Eşi Alemşah 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Abdülbaki 
Tevfik Gençtürk 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Abdülgani 
Ertan 

43,75 
43,75 

175 

350 

350 

43,75 
43,75 

175 

350 

350 

T. B: M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Mehmet 
Sırrı Segit : 

Kızı Zeynep 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Mithat : 
Eşi Mediha 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Ahmet : 
Kızı Fethiye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Bahri 
Tatlıoflu 

58,33 5269 .15/12/1948 5$33 

175 5814 18/7/1951 175 

58,33 5269 15/12/1948 58,33 

350 » » 850 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Halil Ermiş 
Eşi Adviye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekili Necmettin 
Eşi Feride Bilgin 
Kizı Sâbriye Şendur 

» Subhiye özcan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Tufan : 
Eşi Nazire 

175 

T. Ö. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fevzi : 
Km Rabia 87,50 

5814 18/7 /1951 175 

58,34 5269 15/12/1948 58,34 
58,33 » » 58>33 
58,33 » » 58,33 

175 » > 175 . 

87̂ 50 



- Ç/13 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi Lira E. 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmit Milletvekili Halil İbrahim : 
Eşi Sabire Gürsoy 87,50 
» Zehra Üter 87»ö° 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Cevdet : 
Eşi Nuriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekili Busen 
Aktar : 

Kızı Şehure Türkân 175) 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Şevki Göklevent 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Samim Arkan 350 

T. .B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Haydar Arslan 350 
T. B. M. M. Birinci Dönem Biga Milletvekili Hamit Kara-
osmanoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Mehmet 
Nadi Ersoy : 

Kızı Adike Naciye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili İbrahim 
Domalay : 

Eşi Memduha 175 

T. B. M, M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili İsmail Remzi 
Berkûn 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İzmir Milletvekili Mahmut Esat 
Bozkurt : 

Eşi Hatice Feheda 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Fethi 
Okyar : 
Km F. Neriman 87;50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa 
Durak 

Eşi Mesrur* Sakarya 175 

5269 15/12/1948 87,50 
» » 87,50 

» » 175 

» » 175 

5814 18/7/1351 350 

» » 350 

5269 15/12/1948 350 

» » 350 

» » 175 

5814 18/7/1951 175 

» » 350 

> » 175 

5269 15/12/1948 87,50 



ç/u 
Aylık sahiplerinin isimleri 

Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 
miktarı No. Tarihi Lira E. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Ali Küıc, 350 

T. B, M. M. Birinci Dönem Şarki Karahisar Milletvekili 
Mahmut Necdet Erbek 350 

5814 18/ 7 /1951 350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Bitki Gür 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem t?mit Milletvekili Sim Bellioğlu 350 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Ömer Lütfü Argeşu : 

Eşi F. Saide 175 175 

T. B. M. M. Birinci Dönen» Gazianteb Milletvekili Ali 
Cenani : 

Kızı Sabiha 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Emin Geveci : 
Kızı Madelet 175 

5269 15/12/1948 175 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Tokad Milletvekili Mehmet Ri-
fat Arkun : 

Kızı Nurinisa 
» Refika Güney 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Barış : 
Kızı bedriye 

87,50 
87,50 

43,75 

l 87.5C 
\ 87,50 

43,75 

T. B. M. M, Birinci Dönem Kars Milletvekili General M. 
Cavit : 

Eşi Nigâr Erdil 175 5814 18/7 /1951 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Damar 
Arifoğlu 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Rasim Basara : 
Eşi Fatma Zekiye 176 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Necip 
Güven 350 

175 

350 



- Ç/15 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Ömer Lûtfi 
Yasan 

Aylık 
miktarı 

350 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi LiraK. 

5814 18/ 7 /1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Denizli Milletvekili Yusuf 
Başkaya : 

Eşi Nesîme 
» Zehra 

Kızı Müzeyyen 

43,75 
43,75 
43,75 

» 
» 
» 

> 
» 
» 

43,75 
43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Hacı Ali 
Sabri Güney : 

Kızı Atiye 58,33 
» Tulunay 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Osman Nuri 
özpay : 

Eşi Nahide 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Hüseyin 
Avni Ulaş : 

Eşi Ferhunde 87,50 
Oğlu Mehmet Nurettin 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Zülfi 
Tuğrul : 

Eşi Fahriye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili Velî 
Saltukgil : 

Eşi Fatma Nebahat 87,50 
Kızı İnci 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Ali Vefa 
Seyhanlı 350 

5269 15/12/1948 j ^ 

58,33 

l 87,50 
\ 87,50 

5814 18/7/1951 175 

87,50 
87,50 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Süleyman 
Necati Güneri : 

Eşi Naciye 
Kızı Tomris 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Numan-
ustalar : 

Eşi Cemile 

T. B. M. M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili Easim 
Celâlettin Turgay : 

Kızı Mihrünnisa Azize 

87,50 l 87,50 
87,50 * * \ 87,50 

175 5269 15/12/1948 175 

58,33 5814 18/7/1951 > 58,33 



- Ç / 1 6 

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Takiyettin 
Fikret Onuralp : 

E§i Celile 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili îlyas Sami Muş : 
Eşi Melâhat 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Şevket Peker: 
Eşi Emine 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili Servet 
Akdağ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Ahmet Nafiz 
Özalp 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Emirpaşa : 
Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Abdullah 
Karalina : 

Eşi Zekiye 58,34 
Kızı Ziynet 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Seyhan Milletvekili Zekâi 
Kızı Türkân 

T. B. M. M. Birinci Dönem tstnbul Milletvekili Ahmet 
Mazhar Akifoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Tahsin San 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Kasım Dede 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Hakkâri Milletvekili Mazhar 
Müfit Kansu : 

Eşi Atiye îhsan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Mahmut Sait 
Yetkin 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Sadık Ünver : 
Eşi Sıdıka 43,75 
Kızı Saadet 43,75j 

> Nazire 43,75 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

5814 18/ 7 /1951 175 

175 

5269 15/12/1948 175 

350 

350 

5814 18/ 7 /1951 175 

58,34 
58,33 

43,75 5269 15/12/1948 43,75 

» > 350 

5814 18/7/1951 350 

&2Q? 15/12/1948 350 

» » 175 

5814 18/7/1951 350 

5269 15/12/1948 
43,75 

. 43,75 
43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Hasan Sıddık 350 » 350 



- Ç/17 -
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı No. Tarihi Lira E. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzurum Milletvekili Mehmet 
Salih Yeşiloğlu 350 5814 18/7/1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili İbrahim 
Turhan 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Tevfik 
Eütükbaşı : 

Eşi Rabia 175 > » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Ragıp 
Yoğun 350 » » 3 5 0 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sianob Milletvekili Rıza Vamık 
U m : . , ,.„.,,,;., A . , . , . _ i ; , " ~ "r"~" 

Eşi Zehra ^ 58,34 » » 58,34 
Kızı Vehibe 58,33 » » 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdül-
hamit Hamdi Bilecin : 

Eşi Nahide 87,50 » » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hacı Fevzi 
Celâyir : 

Kızı Nafia 87,50 » » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sinob Milletvekili Hakkı Hami 
Ulukan : 

Eşi Hikmet 87,50 5269 15/12/1948 \ 87,50 
Kızı Fatma 87,50 » » $ 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hafız Meh
met Ergin : 

Kızı Meliha 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem 1 rabzon Milletvekili Ali Şükrü : 
Eşi Emine Kamer 175 5814 18/7/1951 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Hamdi 
Ülkümen 350 5269 15/12/1948 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Celâlettin 
Aygan : 

Eşi Binnaz 175 » > 175 



- Ç/18 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 

miktarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Mehmet 
Yasef : 

Kızı Aygül 35 

» Aytekin 35 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Haydar Varır 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Fikri Faik Güngören 350 

•JL\ B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Osman 
özgen : 

Eşi Fevziye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Ethem 
Fehmi Arslanlı : 

Kızı Hayriye Noyanoğlu 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbaakır Milletvekili Fevzi 
Pirinççioğlu : 

Eşi Nebiye 43,75 
» Nazime 43,75 

l 35 
5269 15/12/1948 \ 35 

5814 18/ 7 /1951 350 

350 

5269 15/12/1948 175 

5814 18/7/1951 175 

» » 
» » 

43,75 
43,75 

T. B. M .M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Abdur-
rahman Lâmi : 

Eşi Makbule 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Trabzon Milletvekili Recai 
Bulgurlu : 

Eşi Hâlise 175 

175 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Hüsrev 
Sami Kızıldoğan : 

Eşi Seniye 175 175 

T. B. M. M, Birinci Dönem Urfa Milletvekili Ali Saip : 
Esi Esma Fehime 175 

T. B. M.-M. Birinci Döttein Bitli* Milletvekili Derviş Sefunç : 
Eşi Naciye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Burdur Milletvekili İsmail Suphi 
Sosyallıoğlu 350 

175 

5269 15/12/1948 175 

350 



- Ç/19 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Hüsnü Işık 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Neşet 
özercan : 

Eşi Fatma Ümran 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Arif 
Morlalı : 

Eşi Saniye 
Kızı Fatma 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet 
Şükrü Oğuz 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ardahan Milletvekili Server 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Sabit : 
Eşi Semiha 
Kızı Kumru 

T. B. M. M. Birinci Dönem İçel Milletvekili Rıza : 
Eşi Habibe 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Esat İleri 

Aylık 
miktarı 

350 

Dayandıği kanunun Tutan 
No. Tarihi Lira K. 

175 

87,5,0 
87,50 

İ50 

350 

87,50 
87,50 

175 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kars Milletvekili Ali Rıza 
Ataman 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastaamonu Milletvekili Hüseyin 
Sabri Dura : 

Eşi Gülsüm 175 

T."B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Osman Zeki 
Uşaklı : 

Eşi Vesile 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Rifat Çalıka 350 

T. B. M. M. Birinci Döneni Baturn Milletvekili Mehmet 
A k i f : • ' • • ' • • -

Eşi Meryem 175> 

Ü\ B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet 
Çınar : 

Eşi Hatice 58,34 
Kızı Zübeyde 58,33 

5814 18/7/1951 350 

175 

5269 15/12/1948 } 87,50 
» » J 87,50 

5814 18/ 7 /1951 350 

5269 15/12/1948 350 

l 87,50 
\ 87,50 

» » 175 

5814 18/ 7 /1951 350 

» » 350 

5269 35/12/1948 175 

> > 175 

5814 18/7/1951 350 

5269 15/12/1948 175 

58,34 
58,33 



- Ç/20 -

Aylık sahiplerinin isimleri 
Aylık 

miktarı 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Kurutluoğlu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Van Milletvekili Tevfik Arsel : 
Kızı Müslime 175 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 350 

5814 18/7/1951 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Hacı 
Garipoğlu : 

Kızı Besime Taner 87,50 
» Hatice 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Aralan Toguz 350 

T. B. M. M. Bîrinaci Dönem Maraş Milletvekili Hasip Ak-
süyük : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Tahsin Hü-
dayioğlu : 

Eşi Melek 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Maraş Milletvekili Mehmet Rüştü 
Bozkurt : 

Eşi Sariye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Abdülgani 
Ensari Yardımcı 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili Esat önen : 
Eşi Hayriye 175 

5269 15/12/1948 87,50 
» » 87,50 

» » 350 

5814 18/7/1951 175 

5269 15/12/1948 175 

175 

5814 18/ 7 /1951 350 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karahisarı Sahip Milletvekili 
Mustafa Hulusi : 

Eşi Hindiye 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Abdül-
hamit Hamdi : 

Kızı Hayriye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Akif Tütenk 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Bekir Sıtkı 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Diyarbakır Milletvekili Fevzi 
Pirinççioğlu : 

Kızı Nezihe 43 75 

87,50 

87,50 5269 15/12/1948 87,50 

5814 18/7/1951 350 

5269 15/12/1948 350 

» > 43,75 



- Ç/21 -

Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Muhittin 
Çötek : 

Kızı Faika 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
Orakçıoğlu : 

Kızı Ulviye 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Basim Tekin ; 
Eşi Fatma Nehiye 

Aylık 
miktarı 

175 

58,33 

175 

T. B. M. Mv Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mahmut 
Sığnak : 

Eşi Şerife 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Ergani Milletvekili Mehmet 
Emin özserdar : 

Kızı Naciye 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Hüseyin 
Aksu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oltu Milletvekili Yasin Akdağ 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Ali Vasıf Telli : 
Eşi Nedime 58,34 
Oğlu î. Kemal 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gümûşane Milletvekili Mustafa 
Darman : 

Kızı Fatma Nigâr 58,33 
» Fatma Nedime 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Gazianteb Milletvekili Yasin 
KuÜu 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Hacı Bedir: 
Eşi Zeynep Fırat 43,75 
Kızı Leylâ Erdem 43,75 
» Ümmühan ötbay 43,75 
» Bedriye Turanlı 43,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sînob Milletvekili Abdullah : 
Kızı Ayşe 58,33 

Dayandığı kanunun Tutan 
No. Tarihi LiraK. 

5269 15/12/1948 175 

58,33 

5814 18/7/1951 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Elâzığ Milletvekili Hüseyin 
Gökçelik : 

Eşi Fatma 
Kızı Fatma 

87,50 
87,50 

» 
> 

87,50 
87,50 

5269 15/12/1948 175 

> > 175 

> » 350 

» » 350 

5814 18/7/1951 58,34 
» » 58,33 

l 58,33 
5269 15/12/1948 $ 58,33 

350 

1 43,75 
[ 43,75 
f 43,75 
J 43,75 

58,33 



0/22 

Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Sadettin 
Eşi Meliha 
Kızı Makbule 

Aylık 
miktarı 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Menteşe Milletvekili Hamza 
Hayati : 

Eşi Feriştah Öztürk - 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Osman Kadri 
Bingöl : 

Eşi Makbule 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Ahmet Bilgin 
Eşi Gül 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa 
Ratıp Soylu : 

Eşi İnayet 87,50 
» Cemile 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa 
Hilmi Soydan 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Mustafa Vehbi 
Çorakçı : 

Eşi Fatma 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Niğde Milletvekili Hakkı Sütek : 
Kızı Sadiye Yazgan 58,33 

T. B. M. M. Birinci Dönem Canik Milletvekili Süleyman 
Boşnak : 

Eşi Yegâne 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Eşref Akman: 
Eşi Nefise 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Avni Paşa: 
Eşi Lûtfiye Zaimler .175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mersin Milletvekili Mustafa 
Fikri Gücün : 

Eşi Müzeyyen 

T. B. M. M. Birinci Dönem Mardin Milletvekili İsmail Şaşa : 
Eşi Kâzime 87,50 
Oğlu Özbek 87,50 

Dayandığı kanunun Tutarı 
No. Tarihi Lira K. 

5269 15/12/1948 87,50 
» » 87,50 

175 

5814 18/7/1951 87,50 

175 

l 87,50 
J 87,50 

» » 350 

5269 15/12/1948 175 

» » 58,33 

» » 175 

5814 18/7 /1951 175 

> > 175 

87,50 5269 15/12/1948 87,50 

5814 18/ 7 /1951 87,50 
» » 87,50 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Abdül-
kadir Kemali : 

E$i Azime 
Annesi Emine 

T. B. M. M. Birinci Dönem 
Faik Çayıroğlu : 

Eşi Ümmügûlsûm 
Kızı Raziye 

Adana Milletvekili Abdullah 

Aylık 
miktarı 

58,33 
58,34 

87,50 
87,50 

Dayandığı kanunun 
No. 

5269 
» 

» 
» 

Tarihi 

15/12/1948 
» 

» 
» 

Tutarı 
LiraK. 

58,33 
58,34 

87,50 
87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana Milletvekili Mehmet 
Hamdi îzgi 350 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Hüseyin Çelik: 
Esi Sıdıka 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Dersim Milletvekili Ahmet 

Eşi Sadiye Tan 

T. B. M. M. Birinci Dönem Konya Milletvekili Arif Baysal : 
Kızı Şerife 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili Lûtfullah : 
Kızı Makbule Yetkin 175 

175 

87,50 5814 18/7/1951 87,50 

5269 15/12/1948 175 

175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siird Milletvekiîi Halil HuUri : 
Kızı Melike Bayhan 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Tahir 
Kucur * 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Hamdi 
Eşi Lâtife 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletveili Besim 
Atalay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Oanik Milletvekili Ahmet Hamdi 
Yalman 350 

T.'-B. M. M. Birinci Dönem Gümüşane Milletvekilî Hasan 
Fehmi Ataç 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Aydın Milletvekili Mazhar Görmen 350 

T. B. M. M. Binici Dönem Bolu Milletvekili Fuat Omay 350 

5814 18/7/1951 175 

5269 15/12/1948 350 

29,16 5814 18 /7 /1»" 29,16 

350 

350 

350 

350 

350 



— şm 
Aylık sahiplerinin kimleri 

Aylık Dayandığı kanunun Tutan 
tutarı No. Tarihi LiraK. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili Süleyman 
Sırrı tçöz 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Sivas Milletvekili Hüseyin Rauf 
Orbay 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Adnan 
Adıvar 350 

5814 18/7/19S1 350 

350 

350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Siverek Milletvekili Bekir Sıtkı 
Ocak : 

Eşi Zekîye 175 5269 15/12/1948 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Muş Milletvekili Rıza Kotan : 
Eşi Sidret 87,50 

•s 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kayseri Milletvekili Atıf Tüzün 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Emin : 
Kızı Semiha Tülmelâike 4S,75 

T. B. M. M. Birinci Dönem Cebelibereket Milletvekili Faik : 
Eşi Hesna öztırak 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Yozgad Milletvekili M. Feyyaz : 
Eşi Sabıha Üst 175 

» » 87,50 

5814 18/7/1951 350 

5269 15/12/Î948 43,75 

5814 18/7/1951 175 

» » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Biga Milletvekili Mehmet 
Eşi Hatice Dinç 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karesi Milletvekili Abdülgafur : 
Eşi Naide 87,50 
Kızı H. Lâmia 87,50 

T. B, M. M. Birinci Dönem Bursa Milletvekili M. Baha Pars 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili A. Dursun : 
Eşi F. Zehra Yalvaç 87,50 

T. B. M. M. Birinci Donem Ergani Milletvekili t. Hakkı 
Akgün 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bitlis Milletvekili H. Hüsnü 
Orakçıoğlu : 

Eşi Saadet 58,33 
Kızı Sevim 58,33 

175 

87,50 
87,50 

350 

350 
87,50 

350 

58,33 
58,33 



Aylık Dayandığı kanunun Tutarı 
Aylık sahiplerinin isimleri mattan No. Tarihi LiraK. 

87,50 
87,50 

43,75 
43,75 

» 
» 

» 
» 
» 

$1,50 

« * 5 
43,75 

T. R M. M. Bilinci Dönem Konya Milleftrekili Arif • 
Kızı Şerife Baysal 175 5814 18/7/1951 175 

T. Bi: M. M. Birinci Dönem Malatya Milletvekili H. Sıtkı : 
Kızı Remziye 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili İbrahim 
Süa*yya Yiğit 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kırşehir Milletvekili Sadık : 
Eşi Fatma Niğar 
Kızı Semiha Leman 

T. B. M. M. Birinci Dönem Adana MillefrvdkMi Zeki : 
E$i Vasfiye Apaydın 
Kızı Leyla 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir Milletvekili Ferit Bele 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Eskişehir Milletvekili Eyüp Sabri: 
Eşi E. Nadide Akgül 175 » • » 175 

T. B; M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Şevket : 
Eşi Saadet Bayazıt 87,50 » » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kütahya Milletvekili Cevdet 
îsrap $50 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Lâzistan Milletvekili Zeynelabi-
din Atak : 

Bşi Nimet 
Kızı Leyla 

» Nazlı Sevda 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Mustafa 
Cantekin 

T. B. M. M. Birinci Dönem İstanbul Milletvekili Ferit Tek 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kozan Milletvekili Fevzi Çakmak : 
Eşi Fıtnat 175 » » 175 

T. fi. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Yusuf 
Kemal Tengirşenk 350 » » 950 

T. B. M. M. Birinci Dönem Edirne Milletvekili Cafer Tayyar 
Eğilmez 350 » » 350 

58,34 
58,33 
5ü,8ö 

350 

350 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

58,33 
«0,83 

350 

m 
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Aylık Dayandığı karnınım Tutarı 

Aylık sahiplerinin isimleri miktarı No. Tarihi Lira K. 

T. B. M. M. Birinci Dönem Bayazıt Milletvekili Atıf Bayazıt 350 5814 18/7/1951 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Karasi Milletvekili Hacı Mu
hittin Çarıkçı 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Doktor 
Suat : 

Eşi N. Mefharet Soyer 87,50 » » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Saruhan Milletvekili Ömer Lûtfi ; ı 
Ünlü : 

Eşi Hayriye 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Antalya Milletvekili Rasih 
Kaplan • , 350 » » 3 5 0 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çorum Milletvekili îsmet Eker 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem izmir Milletvekili Hacı Süleyman : 
Eşi Ayşe Akgün 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Kastamonu Milletvekili Hilmi 
özdemir 350 » » 350 

T. B. M. M. Birinci Dönem Çankırı Milletvekili Neşet Akkur 350 » » 350 

T. Ş. M. M. Birinci Dönem izmit Milletvekili Ha&z Abdullah: 
Eşi Makbule Tezemir 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem İsparta Milletvekili Cemal : 
Eşi Bedriye 175 » » 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Erzincan Milletvekili Şeh Mehmet 
Fevzi Fırat : 

Kızı Fehime 175 » > 175 

T. B. M. M. Birinci Dönem Amasya Milletvekili Ali Rıza 
özdarende : 

Eşi F. Duhtar 87,50 » » 87,50 
Kızı A. Sıdıka 87,50 » » 87,50 

T. B. M. M. Birinci Dönem Genç Milletvekili Hamdi : 
Kızı Müzeyyen 29,16 » » 29,16 
Oğlu Şahin 29,16 » » 29,16 



G - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler] 

Kanun 
No. 

1050} Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen 
5209 ] hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 
1375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limam 

ve Zürihde Şark Demiryolları Bankası arasmda münakid 4 kıta itilâfna-
me ve merbuatınm tasdiklerine ait Kanun 

1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ford Motor Kampam Eksport En-
korporeylet Şirketi arasmda akdedilen mukavelenamenin tasdikına dair 
Kanun 

2173 Harb-gemilerinin tamiri içitı Gölcük'de tamir limam ve tersane yaptırıl
ması hakkında Kanun 

2182} Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasma dair olan 1219 sayılı Kanu-
2876\ na eklenen kanım ve eki Kanun 
2510 İskân Kanununun 40 nci maddesinde gösterilen hizmetler 
2755 Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde kullanılacak yabancı uzmanlara 

ait Kanım 
2832 Millî Müdafaa Vekâleti ile bu Vekâlete bağlı teşekküllerde kullanılacak 

yabancı devlet tebaasından mütehassıs ve ustalarla yapılacak mukaveleler 
hakkında Kanun 

2917 Aydın ve şuabatı demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve işletme muame
lâtına dair 2784 numaralı Kanunun 6 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair Kanun 

31321 
4100 [ Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüt icrasma 
4649 f mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve buna ek kanunlar 
5259J 
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 

32621 
3813 [ Diyarbakır istasyonundan Irak ve îran hudutlarına kadar yapılacak de-
4643 f miryollan hakkındaki Kanun ve bıma ek kanunlar 



— G/2 — 
Kanun 

No. 

3395? Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taahhüde girişil-
3587$ mesi hakkmdaki 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 
4643? Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek yıllara geçici taahhütlere gi-
5413 $ rişilmesi hakkındaki Kanun ve eki kanunlar 
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 

Kanun 
5032 istanbul Adalet Binası inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri

şilmesi hakkında Kanun 
5076"! Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
5367^ yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların Bayındırlık Bakanlığına devri 
5843 J hakkında Kanun 
5368 Verem Savaşı hakkında Kanun 
5392 Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanununun 29 ncu maddesi 
5414 iskele ve ufak barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415 Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5511? Gördes kasabasının nakledileceği Kocanmtluk mevkiinde yaptırılacak mes_ 
5948$ kenler hakkında 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 
5775 Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satmalınması hakkında Kanun 



i 

F - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 7 

[Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı bölümüne konmuş olan ihtiyat ödeneğin aktarılabileceği 
tertipler] 

1. — Mahkeme harçlan 
2. — Mahkeme Hamiyle borç gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmıyanlar 
3. — Geçen yıl borçlan tertipleri 
4. — Eski yıllar borçlan tertipleri. 



M - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 9 

[Pansiyoner öğrencilerden alınacak ücretler] 

MiUî Eğitim Bakanlığı 
Okulun adı 

Adana Erkek 
» Kız 

Afyon 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa Erkek 

> Kız 
Çanakkale 
Denizli İsmet inönü 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzurum 
Gaziantep 
İstanbul Çapa Erkek 

» Çamlıca Kız 
İstanbul Erenköy Kız 
İstanbul Galatasaray 
İstanbul Haydarpaşa 
İstanbul Kabataş 

» Kandilli Kız 

Lisesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
• » 

» 

Lira 

414 
414 
363 
408 
381 
435 
414 
414 

. 396 
363 
414 
396 
417 
381 
558 
558 
558 
585 
558 
558 
558 

Okulun adı 

İzmir Atatürk 
» Kız 

Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Maraş 
Niğde 
Sivas 
Trabzon 
Yozgad 
Bilecik 
Bolu 
İzmir - Buca 
Yalvaç 

» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 

• » 

» 
» 
» 
» 

Ortaokulu 
» 
» 

Ortaokulu 
Ankara Ismetpaşa Kız Enstitüsü 
İstanbul Kadıköy Kız 
Erkek Sanat enstitüler 
sanat okulları 

» 
ı ve Erkek orta 

Lira 

474 
474 
396 
381 
414 
396 
363 
396 
381 
363 
396 
396 
381 
363 
381 
474 
297 
528 
528 

363 



N - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 11 

[2005 sayılı Kanunun 3 ncû maddesine göre okul pansiyonlarında 1952 yılı İçinde kullanılacak 
ücretli memurlar ve hizmetliler kadrosu] 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Memuriyetin 

Müzakereci 
» 
» 

Yönetim memuru 
» » 
» » 
> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 

Doktor 
» 
» 
» 

Aşçı (yamağiyle 
» » 
> » 

nev'i 

beraber) 
» 
> 

Aded 

104 
24 
38 
2 
2 
4 

8 
15 
25 
31 
18 
15 
10 
7 

10 
16 
5 
2 
5 

Ücret 

75 
70 
60 

225 
200 
175 

150 
130 
115 
100 
90 
75 

150 
130 
115 
100 
200 
175 
150 

Memuriyetin nev'i 

A§çı (yamağiyle beraber 
» » » 
» » » 
> » » 

Hastabakıcı 
> 
> 

Hizmetliler 

Hademe 
» 
» 
» 
» 

Aded 

10 
18 
7 
7 
5 

10 
20 
1 

10 
5 

10 
5 

35 
29 
5 

72 
63 
65 

260 

Ücret 

125 
100 
100 
90 

130 
120 
100 
200 
150 
130 
115 
100 
90 
75 
90 
75 
70 
60 
55 



K - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 12 

[Köy öğretmenleri, sağlık memurları ve ek görev kadroları] 

5479 ve 5522 sayılı kanunlara göre yeniden tanzim edilmiştir 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memuriyetin nev'i Aded 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Stajiyer köy öğretmenleri Ek görevler 
(12 aylık) 5 100 105 
Stajiyer köy öğretmenleri Köy enstitüsü mezunu başöğret-
(7 aylık) 2 300 105 menler (12 aylık) 11 750 

Toplam 7 400 Toplam 11 750 



• 

L - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 13 

ı 
[1951 Bütçe yılı içinde kullanılmıyacak memnr kadroları] 
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Başvekâlet 
D. Memtıriyetin nev'i 

6 Raportör 

Aded Maaş 

70 

D. Memuriyetin nev'i 

10 Neşriyat memura 
12 Arşiv * 

Aded Maaş 

85 
25 

4 

6 
6 
8 
8 

13 

5 

7 
8 

Basın - Yayın 
Umum Müdürlük 

Müşavir (Eadyo veya elektrik 
yüksek mühendisi «ihtisas yeri») 
Şube müdürü 

> » (İhtisas yeri) 
Raportör 
Raportör (İngilizce veya Fran
sızca bilir) 
Memur 

Mütercim (İngilizce veya Fran
sızca bilir) 
Mütercim 

» 

ve. 

1 
2 
1 
3 

:ı 
2 

1 
4 
4 

IYur 

90 
70 
70 
50 

50 
20 

80 
60 
50 

ve. Turizm Umum Müdürlüğü 
Ankara Radyosu Müdürlüğü 

5 Yüksek mühendis veya mühen
dis (İhtisas yeri) 2 80 

6 » > » 1 70 

istanbul Radyosu Müdürlüğü 
6 Müzik yayınları şefi (İhtisas 

yeri) 1 70 
8 İdari işler şefi 1 50 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 
5 Haberler bürosu müdürü (İhti

sas yeri) 1 80 
7 Basın ataşesi (İhtisas yeri) 2 60 

10 Memur 1 35 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

7 

7 
8 

11 

MERKEZ 

Muamelât ve muhaberat şubesi 
müdürü 
Meteoroloji başmemuru 

» memuru 
Sicil tetkik ve tahsis mümeyyizi 

1 
1 
2 
2 

60 
60 
50 
30 

5 
6 

12 
13 

VİLÂYETLER 

Meteoroloji müdürü 
» t 

Asistan 
» 

2 
2 

34 
2 

80 
70 
25 
20 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Memuriyetin ney'i Aded Maaş 

VİLÂYETLER 

Grup tapu sicil müdürü 
» » » 

80 
60 

D. Memuriyetini ney 'i 

8 Kontrol memura 
9 » » 

10 ^ » 
12 Tetkik » 

Toprak ve Iskan işleri Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

Hukuk müşaviri raportörü 
Fen memuru * 

» » 
Şube müdür yardımcısı 
Memur 

» 

1 

r-l 
J 
1 

ı 
6 

60 
60 
50 
50 
30 
25 

VİLAYETLER 

9 Şef 
10 » 
11 Memur 
13j » 
14 » 

9> Fen memuru 
10 » » 

Adalet Vekâleti 
MERKEZ 

Ceza l$Uri Umum Müdürlüğü ,, 

Umum müdür yardımcısı1 '' İ 

Adlî Tıp İşleri Umum Müdürlüğü: 

Müşahedehane müdürü 

Ssferb$rlik Müdürlüğü 

M ü n i e y y t e '-"•'•''•*•• !--'° > •-• 

Memur ! J 

» 

VİLÂYETLER 

Beis, hâkim, âza» sulh hâkimi, 

70 

müddeiumumi ve hâkim mu
avinleri, icra hâkimi ve mu
avinleri 

8 Sorgu hâkimleri, hakim mua
vinleri,, . , 

9 Temyiz raportörleri 

î 

i. 

i 
i 
1 
1 

$0 

• 1 

50, 
351 

30 
20 

11 
12' 
1* 
5 

6 

1$ 

11 

İcra. ?nemurlan 

İcra memur ve nıuayinleri 
» > :-*' 
» ^a\ . : :

 : % • • 

Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi müdürü * 
Vilâyet ve kumandaıilık maha-
k$ı şubesi müdür muavini 
Vilâyet ve kumandanlık maha-
kim şubesi kâtibi 
Hâkim adayı 



— L/4 — 
içişleri Vekâleti 

D. 

2 

12 

14 

10 
11 
12 
13 

12 
13 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Müsteşar 

özel Kalem Müdürlüğü 

Memur 

Hukuk müşavirliği 

Kâtip 

Aded 

1 

2 

1 

Mahallî idareler Umum Müdürlüğü 

Birinci mümeyyiz 
İkinci > 
Memur 
Kâtip 

1 
1 
1 
7 

özlük İşleri Umum Müdürlüğü 

Memur 1 
Kâtip 3 

Maaş 

125 

25 

15 

35 
30 
25 
20 

25 
20 

D. 

9 
13 
14 

6 
13 

13 
14 

10 
12 
13 

Memuriyetin nev'i Aded 

Nüfw İşleri Umum Müdürlüğü 

Büro şefi 1 
Kâtip 2 

> 1 

Seferberlik Müdürlüğü 

İtfaiye mütehassısı 1 
Kâtip 3 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Kâtip 1 
» 4 

Gereç Müdürlüğü 

Birine! mümeyyiz x* X 
Memur 1 
Kâtip 2 

VİLÂYETLER 

14 Nahiye tahrirat; kâtibi 253 

Maaş 

40 
20 
15 

70 
20 

20 
15 

85 
25 
20 

• < 

' 15 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
MERKEZ 

5 Enstitü mütehassıs muavini 
7 Şube müdür muavini 

13 Tetkik memuru 
13 Nezarethane memuru 
13 S. 4. muamelât » 
14 S. 5. muamelât » 
7 Lâboratuvar şefi muavini 
8 Fotoğrafçı 
$ S. 4. emniyet müdölfl 

1 
1 
3 
1 
4 

4İ 
1 
1 
3 

80 
60 
20 
20 
20 
15 
60 
50 
50 

8 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
8 
9 

Malt polis mütehassısı 
Öğretmen 

» 
» • 

> 
> 

Başhekim 
Hekim 
İstanbul Polis Okulu dâhiliye 
müdürü 

1 
2 
5 
5 

U 
16 
1 
4 

1 

50 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
50 

40 



D. 

Dişleri Vekâbti 
Memuriyetin nev'i Adftd Maaş D. 

2 Birleşmiş Milletler neıdinde 
daimî deifff 

5 Müşavir 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

2 

1 
2 

22 

125 

125 
80 
70 

7 
8 
9 
9 Seferberlik müdürü 

10 

1 
8 

13 
1 

84 

«m 
50 
40 
40 
85 

MERKEZ 

otel Kalem Müdürlüğü 

Maliye Vekaleti 
Elçilikler Maliye müşavirlikleri 

S Seferberlik müdürü 
9 » ş e f i 

12 Memur 

SjO 
40 
25 

Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürlüğü 

10 Biı&tttraüustytysiŝ  
U İkinci » 

Muhasebat Umum Müdürlüğü 

86 
30 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
7 

12 
13 
10 
11 

Servivşefi 
, .» » 
Birinci vmümeyyiz 
İkinci > 
Memur 
>7 » 
Mülki, sayman 
Mülki igaymanlık memuru 
•.. v » • . » » •, 

» » veznedarı 
• • • : ' : » ' . ' » 

». 

r-t 

1 
3 
3 
4 
1 
2 
2 
2' 
2 
2 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
60 
25 
20 
35 
80 

Hesap UzmanUm Emriü* thtâtiği 

4 Başhesap uzmanı 6 - 9 0 
5 Birinciıımf hesap uzmanı 15 80 
6 İkinci > > > 10 70 
7 Üçüncü » » » 10 60 

5 Müşavir 
9 Mesttir 

Millî Emlâk Umum Müdürlüğü 

10 Birinci mümeyyiz 1 

80 
40 

35 

Levanm ve Kıymttii Uâğıtlar Müdürlüğü 

13 Memur 2 20 

Devlet Kâğıt ve Basım Umum Müdürlüğü 

8 -Şef 
12 Memur 
13 » 
7 Kontrolör 
9 Şef 

2 
4 
5 
1 
1 

50 
25 
20 
60 
40 

Maliye Okulu 

5 Müdür 
10 öğretmen 35 

VÎLÂYETtm 

Muhakemat Memurları 

5 Muhakemat müdürü 
5 Bölge muhakemat müdürü 
4 Avukat 
6 » 

7 
4 
2 
1 

80 
80 
90 
70 



t>. 

7 
9 

12 
12 
13 

10 

Memuriyetin nev'i Aded 

:y:...:-.~ • • : • ' : . - \ . ' \ . :.. ..: - r . : . . V . . : ; . • 

• -• •-yortdöf-memteHarf' 

Yaridat müdürü 1 
Servis şefi 2 

» » 2 
Yergi memuru ., 1 

> » 2 

Levasım, SiciZ «e Evrak 

Birinci mümeyyiz 2 

Maaş 

60 
40 
25 
25 
20 

35 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

11 İkinci mümeyyiz - '; : ""'-n 4 30 
12 Memur — . . ^ 2 5 

/sfrMtZml Borsası ve Osmanlı Bankası Komiserliği 

Menkul Kıymetler Müdürlüğü 

İ l îkînci mümeyyiz 1 30 

Kambiyo ve Nukut Müdürlüğü 

11 îkinci mümeyyiz 1 30 

Millî Eğitim Vekâleti 
MERKEZ 

2 

6 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

Meslekî ve teknik öğretim müs
teşarı 

Tayın Müdürlüğü 

Uzman 

VİLÂYETLER 

Millî Eğitim daireleri 

Muamelât şefi 
» » 

Mümeyyiz 
» 

Başkâtip 
Kâtip 

1 

1 

• « • • • ' • • ' • 

4 
7 
S 

10 
15 
23 

125 

70 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

Lite, öğretmen Okulu ve ortaokullar öğretmen 
ve memurlar* 

11 öğretmen . 
8 îç hizmetler fefi 
9 » '•* » 

12 > » » 

275 
4 
1 

15 

30 
50 
40 
25 

5 
31 

226 
11 

50 
25 
20 
15 

8 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 

Erkek Teknik, Kıt Teknik ve Ticaret okulları 

3 Öğretmen 3 100 
4 » ,.,.... ,11 90 
5 » 21 80 
6 » ' ' 5 0 - 7 0 

: 7 » «7 60 
Û "•' » r^''.'!,-'--lİ5;':':;5p 
9 > ' 207 40 

12J ^ » ' 119 25 
13 ; »i 104 20 
1% Kâtip ve hesap memuru 4 30 
12 » » '•'••'•» 54 25 
131 » » » '• 69 20 
14j » » » 1 6 1 5 

13 Mâtip 60 20 
14 » 43 15 
10 Ambar ve depboy mfmuru ; Ş3t. \ 35 
11 » > > 38 30 
İSİ » » » 40 25 
13 • ' ' ' » • ' • • » » 54 2Q 



w^ 
D. 

12 
18 

6 

4 

9 
11 

4 
5 
7 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

le. himmetler şefi V 1 25 
» » » 1 20 

* • • • • ' . . . - . • • 

Riyaseticumhur Filârmonik orkestrası 

Aza -v-o.::--. , $ 2 6 * 0 

Ousel Monatlar Akademi* 

öfretmen 1 90 

İlköğretim müfettişleri 

Müfettiş 5 40 
Müfettiş 27 30 

'::i Konservatuvar 

öğretmen 2 90 
» 1 80 
» . . . . . . 1 60' 

D. 

8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

11 

6 

Memuriyetin nevfi Aded Maaş 

İstanbul Teknik Okulu öğretim Heyeti ..... 

öğretmen .-.•••? •,.•8 400 
» 6 90 
» 8 80 
•••••••• -\ı. * • : • • . - 10 70» 
» 18 60 

> 2 40 
AtfeU» ' 81 40 
• ^ i . , ı , ^ ^ ; ; . ü ] ^ f t « * * İ 4 Q 
>.• r :> ij/.:i..vv«-û ;r;.̂ .:vi-1? 

-Sa^ır, D«taw ve Körler Müessesesi 

Müdür (Mütehassıs)' ' ' ' " j 70 

ffentervatovar 

Ücret 

Şube şefi •*•-•• - ' - > . , . , .v.^i.:« «140 

6 Müfettiş 
8 » 

10 Şef 

MKRKEE 

Teftiş Heyeti 

Bayındırlık Vekâleti 

70 
50 
85 

DemiryoUar ve idmanlar İnşaat Dairesi 

Demiryoüar İnşaat Fen Heyeti 

6 
6 

7 

Yüksek mühendis 
» >..:. A.VHjn,' jft*>-^ 

•ek mimar 
Yüksek mühendis reye yüksek 
mimar 

1 

2 

1 

70 

50 

60 

Btüd ve İstikşaf Fen Heyeti 

t Baş İta memuru -•-• 1 40 

* ^••AÎİ.-JİM 

Ualaeme Fen Heyeti 

d Yftksek mühendis 1 70 

Limanlar İnşaat Fen Heyeti 

9 Desinatftr 1 40 
• * J J 

11 'Memur .̂ -;».c *•-•.* IV^.^JSO 

Tetkik MüdürMü 

^ Müdür muavini 
11 Memur 

%U&ÎMW ci 

Demiryoüar Fsn Heyet* , 

9 İstimlâk müfettişi 1 40 
10 > t fen memuru .^KyJ,, :35 
10 Bassam Ü*s 31 UAM 



i/â 
p. Memuriyetin nev'i uded 

1 
l 
2 

Maaş 

35 
20 
20 

10 Kâtip 
13 Siparişi memura 
13 Ayniyat1 hesap memuru 

• Yap* VB tmar İşleri Dairesi Proje Bürosu 

9 Ressam 2 40 

Tetitai Bürosu 

7 Kaloriler mütehassısı 
9 Tesisat ressamı 

Muamelât Kum» 

12 Muamelât memuru 
İS > » 

60 
40 

25 

8u İsleri Dairesi Fen Heyeti 

8 Kıtım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 1 

9 Ressam 1 

Muamelât Müdürlüğü 

11 Tetkik re tahakkuk memuru 1 
12 Memur 1 
12 Proje teksir re muhafaza me

muru 1 
13 Kâüp 1 

50 
40 

25 

25 
20 

Baytndtrltk Şirket ve Müesseseleri Dâiresi Pen 
Heyeti 

'&• Elektrik mühendisi (yüksek mü
hendis veya mühendis) İhtisas 
yeri 

5 Yüksek mühendis 
6 Yüksek mühendis 

1 80 
1 80 
1 70 

Tarife Hemp T+tfeik Heyeti 

6 
10 

Murakıp 
* f 

MwmeW MüdürMfiü 

12 Memuf 
8 Tetkik şefi 
8 Kontrol şefi 

70 
85 

25 
50 
50 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Hukuk Müşavirliği 

5 Üçüncü hukuk müşaviri 
6 Hukuk müşavir muavini 

ZatişUri Müdürlüğü okullar bürosu 

8 Şef 
12 Memur 

9 ©oktor 

Neşriyat Müdürlüğü 

5 Müdür 
12 Memur 
13 Kâtip 
7 Neşriyat âmiri 
9 Müze memuru 
9 Mütercim 

Seferberlik Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 Şef 
10 Fen memuru 
13 Memur 

13 Kâtip 

Evrak Müdürlüğü 

VİLÂYETLER 

Yapt ve İmar İşleri Reisliği 

13 Fen memuru veya desinatör 3 

80 
70 

50 1 
1 25 
1 40 

80 
25 
20 
60 
40 
40 

50 
35 
35 
20 

20 

25 

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Başmüdürlükleri 

5 Şube mühendisi (tüksek mü
hendis) 3 80 

6 Kısım mühendisi (Yüksek mü
hendis) 

8 İstimlâk baş fen memuru 
8 Kısım mühendisi (Yüksek mü

hendis veya mühendis) 
8 Kısım şefi 
9 İstimlâk kısım şef İ 
9 İstimlâk fen memuru 

1 
1 

1 
1 
2 
i. 

70 
50 

50 
50 
40 

; - « 



- t/9 -
D. 

9 
10 
11 
9 

11 

9 
8, 

10 
12 
12 
12 

8' 

Memuriyetin aev*i Aded Maaş 

Fen memuru 
Ressam (İhtisas yeri) 
Ressam 
Başkâtip 
Ambar kâtibi 

Sular Şube Müdürlükleri 

Yüksek mükendis 
Baş fen memuru 
Fen memuru 

t » 
Desinatör 
Hesap memuru re mutemet 
Mühendis veya fen memwı 

7 
1 
1 
1 
2 

40 
£5 
30 
40 
30 

2 
3 
6 
7 

10 
1 

40 
50 
35 
25 
25 
21 
50 

D. 

11 
12 
12 
12 
13 

MemurijPttiıı ntrH Aded Maaş 

Mühendis veya fen memuru 2 3ü 
» » > » 6 25 

Fen memnu 8 25 
Ressam 5 25 

> 1 20 

Ke*$j* Ovtt Sulmna İdaresi 

9 Fen memuru (İhtisas yeri) 1 40 
11 Ziraat fen memuru 1 30 

Bayındırlık şirket ve mü*4ie$tUri kemieezUkleri 

6 Komiser 
7 » 

12 Kâtip 

3 70 
1 60 
7 25 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 
BhtnmiüisjM 7 Ressam 

Tetkik Kurulu Reisliği 

4 Uzman 
5 » 
« Şube müdürü 
$ » » muavini 
6 Ressam 
7 » 

1 
4 
3 
4 
2 
6 
1 
3 

90 
80 
70 
50 
70 
60 

HukukMüşavirliği 

3 Birinci hukuk raöçftTİri 1 100 

Sanayi İşleri Umum Müdürtiiğü 

Ş Şube müdür muavini 
4. Sanayi başmüfettişi 
$ » müfettişi 
6 » » 
7 Sanayi kontrolörü 
8 » » 
6 Raportör 
8 » 

50 

m 
60 
'50' 
70 
50 

60 

Küçük Sanat İşleri ffmum Mfyd%rl$ğü 

4 Küçük sanat başmüfettişi 1 90 
6 > » müfettişi 1 | 6 
8 Ştobe jaüıHb muavmi 2 İ6 
7 Ressam 1 oO 

5 Müdür 
8 Ressam 

Diğer Merke* memuHtm 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 

80 
50 

Seferberlik Müdürlüğü 

« Müdür 1 70 

Mğ* tğl*r4M1idm*üğü 

8 Müdür 1 ÖD 

İ5 



D. 

' 

4 
5 
5 

6; 
6 

10 

12 
18 

• 

5* 

8 

6 
9 

r 

1 

9 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

5 
6 
8 

Memuriyetin nev pi Ac 

VİLÂYETLER 

Bölge ekonomi müdürü 
> > > 

(İstanbul) 
» » » muavini 

Hukuk müşaviri 
Birinci mümeyyiz 
OTmeyyiz 
Memur 

,.:..-; 

Tiearet Kısmı 

İç Ticaret Umum Müdürlüğü 

Fen müşaviri 

Raportör 
,vŞub^,m^fllırû ...r,,v. 
Raportör 

Dış Ticaret Dairesi Reisliği 

Raportör 

- -

ed : 

4 
8 

1 
3 
1 
8 

11 
9 

20 

T" 
1 
3 

1 
1 

1 

Teşkilâtlandırma * Pmum Müdürlüğü 

Müşavir 
Şube müdürü 
Merkez kontrolörü 

, ; * : . V , , / . ; , \ S * - , ' • . , v„ 

Raportör 
» • ' ' • ! ' ' - ı ; : 

Standarditasyo* Müdürlüğü 

Müşavir ı v 
Raportör 

. * . . . < • . . . . • • • . . : , - - • 

1 
3 
1 
1 

1 
1 
8 

2 
1 
1 

^ t/ıo -
Maaş 

90 
80 

80 
70 
70 
35 
30 
25 
20 

~" 80 
60 
50 
70 
40 

40 

80 
70 
70 
60 
50 
40 

80 
?0 
50 

D. 

8 

8 

8 
9 

10 
11 
13 

5 
6 

10 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 

10 
11 
12 
13 
7 
8 

10 
9 

Memuriyetin nev'i J 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müdür 

Kâğıt İşleri Müdürlüğü 

Müdür 

\ded M 

1 

1 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü 

Raportör 
* 

1 
i 

Merkez Dairelerinin müşterek numurlan 

Mümeyyiz 
înceleme memuru 
Memur 

Dtş kuruluş memurlar* 

Tiearet müşaviri 
» müşaviri veya ateşe 

muavini 
Tiearet müşaviri veya ataşe 
kâtibi 

VİLÂYETLER 

Mmtaka tiearet müdürü 
> » » 
^ * » 

Raportör 
» 
» 

Başfcöhtrolör, başkontrolör mu
avini ve kontrolör 
Mümeyyiz 
İnceleme memuru 
Memur 

Kontrolör 
> 
» ! ' : : • / ' ' • 

> 

2 
2 
1 

2 

4 

10 

i 
1 
3 
2 
5 
1 

2 
1 
2 
2 
4 
3 
4 
3 
i 

aaş 

50 

50 

50 
40 

35 
80 
20 

80 

70 

35 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

70 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
85 
40 



— L/11 — 
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Sıtma Savaş Umum Müdürlüğü 

5 Mütehassıs tabip 1 80 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik Umum 
Müdürlüğü 

5 Umum müdür muavini (tabip) 1 

Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar Umum 
Müdürlüğü 

80 

Kodeks Şubesi 

5 Mütehassıs 
10 Birinci mümeyyiz 

Seferberlik işleri Şubesi 

5 Müdür 
13 Kâtip 

80 
35 

80 
20 

Refik Saydam Merkez Ilıfzıssıhha Müessesesi 

Serom Çiftliği 

5 Müdür 
6 Tarım mütehassısı 
6 Veteriner 

11 Hayvan sağlık memuru 
10 Ayniyat mutemedi 
12 Mubayaa memuru 
12 Ambar memuru 
13 Kâtip 

80 
70 
70 
30 
35 
25 
25 
20 

Kinin Komprime ve Ampulleri İmalâthanesi 

8 Teknisiyen 1 50 

VİLÂYETLER 

Sağlık memurları 

12 İkinci sınıf sağlık memuru 
13 Üçüncü » > » 
14 Diplomasız > » 

10 
45 
15 

25 
20 
15 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

80 
60 
35 
35 
25 
25 
20 
15 
20 

Sıhhat İşleri Kâtipleri 

14 Üçüncü sınıf kâtip 25 15 

Yatılı Tıp öğrenci Yurdu 

(Ankara) 

5 Müdür 
7 İdare tabibi 

10 » » 
10 Yönetim memuru 
12 Mutemet ve satınalma memuru 
12 Ambar memuru 
13 Depo » 
14 Kâtip 
13 Dosya memuru 

Sağlık Memurları Okulu 

7 Müdür 1 
8 öğretmen 3 

12 Yardımcı öğretmen 1 
13 Mutemet ve satınalma memuru 1 

Doğum ve çocuk bakım evleri 

7 Doğum mütehassısı (Koy ebe 
mektepleri için) 9 60 

12 Müzakereci ebe (Köy ebe mek
tepleri için) 20 25 

Seyyar sıtma hastahaneleri 

13 Sağlık memuru 5 20 

Frengi Savaş Kurulları 

14 Gezici sağlık memuru 30 15 

Trahom Savaş Kurulları 

14 Sağlık memuru 15 15 

Köy sağlık memurları 

13 Koy sağlık memuru 

60 
50 
25 
20 

25 20 



— L/12 — 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 

8 Müdür 
12 Memur 

Teftiş Kurulu Kalemi 

Gümrük İşleri Müdürlüğü 

12 Memur 2 

Tetkik Müdürlüğü 

12 Tetkik memuru 
13 Memur 

Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 

13 Memur 2 

Yayın îşleri Müdürlüğü 

6 Müdür 1 

Levazım Müdürlüğü 

13 Memur 1 

25 

50 
25 

25 

25 
20 

20 

70 

20 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Seferberlik Şubesi Müdürlüğü 

8 Müdür 
13 Memur 

VİLÂYETLER 

7 Müdür muavini (Birinci sınıf) 1 
9 » » (Üçüncü sınıf) 1 

12 Memur 4 
13 » 121 
14 » 17 
13 Veznedar 2 
13 Saymanlık memuru (mükeffel) 6 
13 » » 25 
13 İhtiyat memuru 6 
10 Servis şefi (ikinci sınıf) 1 
11 » » (Üçüncü sınıf) 3 
11 Şef (Saymanlık kısım şefi) 1 
14 Kolcu (İkinci sınıf) 6 

50 
20 

60 
40 
25 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
35 
30 
30 
15 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 

14 Muhafaza memuru 
14 Muamele memuru 

199 
42 

15 
15 

Pamuk îşleri Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

9 Merkez propaganda istihbarat 
ve istatistik işleri şefi 

9 Tercüman 
13 Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
10 Şef 

Tarım Vekâleti 

40 
40 
20 

80 
35 

11 Grafik memuru 
13 Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

8 Müdür muavini 
8 Mütehassıs 

10 Şef 
14 Kâtip daktilo 

Tjevazım Müdürlüğü 

1 
1 

1 
1 
1 
3 

30 
20 

50 
50 
35 
15 

13 Kâtip 20 



D. Memuriyetin nev'i 

— L/13 
Aded Maaş D. 

Pamuk î§leri Müdürlüğü 

Vilâyetler Kuruluşu 

6 Müdür 1 
7 » muavini 2 
7 Pamuk yetiştirme eksperi 3 
8 Birinci sınıf şef 6 
9 îkinci smıf şef 3 

11 Birinci sınıf kontrol memuru 10 
12 îkinci > » » 5 
9 Birinci sınıf mesul sayman 2 

10 îkinci » » » 2 
11 Birinci sınıf ayniyat memuru 2 
13 Üçüncü smıf kontrol memuru 17 
6 Uzman 1 

10* Mesul sayman 1 
14 Grafik memuru 1 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

Merkez Kuruluşu 

9 Şube müdür muavini 
10 Şef 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

Vilâyetler Kuruluşu 

9 Veteriner müdür, kıdemli mu
avin ve fen memuru 8 

10 Hayvan sağlık memuru 20 

•** fîjfr 

70 
60 
60 
50 
40 
30 
25 
40 
35 
30 
20 
70 
35 
15 

40 
35 

40 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Merinos kuruluşu 

11 Asistan 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

Vilâyetler Kuruluşu 

12 Tarım öğretmeni 
13 » » 

75 
100 

14 Kâtip 

Zirai Savaş 

Bağ ve bahçe ziraatı 

30 

25 
20 

3 15 

9 
9 

12 

12 
13 
14 

Memur ve sayman 
Muamelât memuru 

» » 

Orta Tarım Okulları 

öğretmen 
Snymanlık memuru ve mutemet 
Ayni vat memuru 

1 
1 
1 

9 
2 
2 

40 
40 
25 

25 
20 
15 

Ziraat Alet ve Makineleri Okulu ve Makinm 
Okulları 

14 Teknisiyen 15 

Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulları 

4 öğretmen 
5 » 

90 
80 

MERKEZ 

Başmüşavirlik 

Ulaştırma Vekâleti 
13 Memur 

6 Müşavir 1 70 

özel Kalem Müdürlüğü 

12 Memur 1 25 

Teftiş Kurulu 

4 Başmüfettiş 1 

özlük îşler ve Kütük Müdürlüğü 

11 Memur 1 

20 

90 

30 
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D. 

12 
13 

10 
11 

8 
11 

5 

5 
13 

12 

13 

12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
Kâtip 

Seferberlik Müdürlüğü 

Şef 
Memur 

Yayım Müdürlüğü 

Tercüman 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

3 neü hukuk müşaviri 

Aded 

3 
n 

1 
1 

1 
2 

1 

Tarife ve Ticaret Dairesi Reisliği 

Uzman 
Memur 

1 
1 

Liman ve Denizişleri Dairesi Reisliği 

Memur 

Levazım Müdürlüğü 

Kâtip 

Kâğılişleri Müdürlüğü 

M om ur 
Kâtip 

1 

1 

1 
1 

Maaş 

25 
20 

35 
30 

50 
20 

80 

80 
20 

25 

20 

25 
20 

D. 

10 
13 

6 
7 
8 

6 

4 
5 
5 
6 

10 
10 

6 
7 
9 

Memuriyetin nev'i A 

VİLAYETLER 

1 nci sınıf denet memuru 
Memur 

Gemi Sörvey Kurulu 

2 nci sınıf uzman 
3 ncü > » 
4 ncü » » 

Komiserlik 

Demiryolu komiseri 

Yüksek Denizcilik Okulu 

(Öğretim Şubesi) 

Tatbikat gemisi kaptanı 
» » birinci zabiti 
» » başmakinisti 
» » ikinci makinisti 
» » levazım şefi 
» » sağlık memuru 

Kurslar Şubesi 

Kurs öğretmeni 
» » 

Kütük şefi 

ied 

1 
7 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 
1 

Maaş 

35 
20 

70 
60 
50 

70 

4 

90 
80 
80 
70 
35 
35 

70 
GO 
40 

işletmeler Vekâleti 
Danışmanlık 

6 Raportör 

İşletmeler Dairesi Reisliği 

6 Raportör 

70 

70 

Etüd ve Plân Kurulu Reisliği 

6 Raportör 
7 Ressam 

70 
60 



O - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 14 

[Ordu ihtiyacı için Millî Savunma mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların asgari beden ölçü
leri ve ortalama fiyat cetveli] 

Hayvanın hizmeti 

Süvari saf bineği 
Topçu bineği 
Sair binekler 
Sahra lop (dip) ağırlığı (en aşağı 500 kilo) 
Sahra top çengel ve şıvgar 
Dağ top 
Süvari makineli beygiri 
Nakliye koşumu 

» » 
Mnkinelitüfek koşumu 

» » 
Mekkâri 

» 
Top koşumu mandası 
Araba koşumu mandası 
Top koşumu öküzü 
Araba koşumu öküzü 
Deve 
Eşek 

Nev'i 

Beygir 
» 
» 
» 
» 

Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 
Kıt ı r 

Yüksekliği 
Mt. 

1,43 
1,40 
1,38 
1,55 
1.50 

1,43 -1,50 " 
1,35 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 
1,30 

Göğüs çevresi 
Mt. 

1,60 
1,57 
1,53 
1,75 
1,70 
1,63 
1,50 
1,47 
1,47 
1,45 
1,45 
1,42 
1,42 

Ortalama 
fiyat lira 

650 
550 
450 

1 200 
1 000 

75*0 
500 
450 
650 
500 
650 
400 
500 
650 
600 
500 
500 
700 
120 

( 



P - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde —* 14 

[Motorlu taşıtlar ortalama alım değerleri] 

Motorlu aracın cinsi 

Arazi ototraksiyonu 
Ziraat traktörü 
Otobüs 
Benzin tankı 
Arazöz 
Seyyar tamir otosu (komple) 

Ortalama 
fiyat lira 

31 500 
15 000 
25 000 
35 000 
30 000 
80 000 

Ortalama 
Motorlu aracın cinsi fiyat lira 

Motosiklet (sepetli) 3 200 
Cadde binek otosu (küçük) 8 000 

» » » (büyük) 12 500 
Arazi binek otosu 8 000 
Cadde kamyonu 14 000 
Arazi kamyonu 18 000 



R - Cetveli 
Bütçe Kanunu : Madde — 14 

[Masraf fasıllarından yapılacak harcamalara ilişkin formül] 

* 
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Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
îşten el çektirilenlerin maaşları bu tertipten ödenir. 
Teşkilât kanunlarındaki hükümlere veya Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesine istinaden merkez memurlarından kadrosiyle vilâyetlerde çalıştırılanların maaşları vi
lâyetler memurları maaşı tertibindeki ödenekten, vilâyetler memurlarından merkezde çalıştırıla
cakların 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 personel hariç. 
Vekâlet 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 maaşları vilâyetler memurları ücreti tertibindeki tahsisattan, vilâyet memurlarından 
merkezde çalıştırılacakların ücretleri de merkez memurları ücreti tertibinden ödenir. 

Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 
Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Teşkilât kanunlarında mevcut hükümlere göre, merkez hizmetlilerinden vilâyetlerde çalış
tırılanların ücretleri vilâyetler, hizmetlileri ücreti tertibinden, vilâyetler hizmetlilerinden merkez
de çalıştırılanların ücretleri de merkez hizmetlileri tertibinden ödenir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
1 Madde 11. — Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
Madde 12 — Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

înşa edilmekte olan yeni Meclis binasının bahçe amelesiyle işçilerinin ücretleri de bu tertipten 
ödenir. (Büyük Millet Meclisi). 

Fasıl 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Madde 11 — Merkez memurları çocuk zaramı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler için de uygulanır. 
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Madde 21 — Merkez memurları doğum yardımı 

Madde 22. -*- Vilâyetler memurları doğum yardımı 
Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler içinde uygulanır. 

Madde 31 — Merkes memurları ölüm v ardımı 
Madde 32 — ViLiyesler memurları ölüm yardımı 

Maaş ve ücretlerdeki kadroya ait hüküm aynen bu tertipler içinde uygulanır. 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masraf lan 
Madde 10 — Kırtasiye 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 10 — Kırtasiye 

Normlarına göre kırtasiye tertibine giren her Bloknotlar ve bloknot mahiyetindeki el defterleri 
çeşit kâğıtlar kartvizit kâğıtları, etiketler 
Hesap makinesi kâğıdı Süngerlik ve süngeri 
Kartonlar Zarf açacağı 
Sünger kâğıtları İğne 
Karbon kâğıtları Raptiye 
Milimetrik kâğıtlar Harita çivisi 
Mumlu kâğıtlar Mürekkep, kurşun kalem ve makine lâstikleri 
İmza kartonları Zamk, kola ve fırçaları 
Dosya gömlekleri Raptiye makinesi teli 
Musannifler İstampalar 
Klasörler Mühür mumu 
Her çeşit kurşun ve renkli kalemler Tebeşir . 
Kalem uçları Evrak ve kırpıntı sepetleri 
Tirilin Yazı, hesap, teksir ve benzeri makinelerin yağ 
Çelik imza kalemi ve fırçaları 
Kalem sapları Yazı makinesi şeritleri 
Her çeşit mürekkepler Harita muşambası 
Korenkting (Mumlu kâğıtta yazı tashihi için) Yukarda yazılı olanların benzerleri 
Cetvel tahtası Bunların nakil ve anbalâj ücretleri 
Her çeşit ve her boy zarflar îlân ücretleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 20 — Döşeme 

Fasıl 302 — Vilayetler büro masrafları 
Maadde 20 — Döşeme f w ^ 

Masa ve camları Sumen 
Koltuk ve kanepe Sigara tablası 
Sandalye Masa takvimi altlığı 
Minder Halı ve masa örtüleri 
Dolap Yer muşambaları 
Etajer Masa nraşambalarTTe örtÖerf4 

Paravana Paspas 
Abajur Perde 
Gece lâmbası Vantilatör 
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Masa lâmbası 
Korniş 
Duvar ve masa saatleri 
Buzdolapları 
Resim ve çerçeveleri 
Tablo 
Radyo 
Güneşlik 

Yemek, çay, içki ve kahve takımları 
Elçilik ve daimî delegeliklerce misafirlerin ağır
lanmasında kullanılacak eşya 
Yukarda yazılı olanların benzeri olup çalışma 
yerlerinin tefrişi için tedarik edilecek eşya bedeli 
Bu tertibe dâhil eşyanın nakil ücretleri 
Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri 
İlân ücretleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 30 — Demirbaş 

Yazı takımı, hokka veya mürekkepli kalemler 
Zımba makinesi 
Numaratör 
Soba 
Lüks lâmbası 
Gaz lâmbası 
Fener 
Kâğıt kıskacı 
Yukarda yazılı olanların benzerleri olup hiz
metin ifasının zaruri kılındığı eşya ve vasıta
larla yangın söndürme cihazları da buradan 
alınır. 
Bu tertibe dâhil eşyanın tamir bedelleri ve 
ilân ücretleri. 

Kasa 
Sandık 
Kalem açma makinesi 
Evrak dolabı 
Kütüpane 
Evrak çantası 
Masa zili 
Tampon 
Kâğıtlık 
Bahçede, iş yerlerinde kullanılan makine ve 
aletler 
Makas 
Yazı, cetvel, hesap, teksir ve pedal makineleri 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — öteberi 

Su saati bedeli Şehir suyu bedeli 
İçme suyu bedeli 
Hamal ücreti 
Aynca masraf tertibi olmryan ilânlara ait üc
retler 
Süpürge 
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 
891 sayılı Kanun gereğince inzibat erlerine 
maktuan verilecek paralar 

Yukarda yazılı olanların benzeri sair masraflar 
Bir yıl kullanılan duvar ve masa takvimleri 
Baca ve lâğım temizleme ücretleri 
Soba kurma ve temizleme masrafları 
Teneke, küp, kova, ibrik, ölçek, huni, testi bar
dak, sürahi, kilit, anahtar, menteşe, kapı tok
mağı 
Çivi, vida 
Çeşme muslukları 
Yer ve taban fırçaları 
Çuval 
Müstacel ahvalde kullanılmak üzere alınan sağ
lık malzemesi ve ilâç bedeli 
Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde tören 
masrafları 
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Ayrıca tertibi bulunmadığı ahvalde misafirle- Hasır bedelleri 
rin izaz, ikram, feüket ve çelenk masrafları Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtımızda çalıştı-
Kalavcı ücretleri r I ^ a n hizmetliler<e bulundukları memleketin ka

nun ve âdetlerine göre iş veren sıfatiyle veril-
500 lirayı geçmiyen sıva, badana, küçük tamir m e s i g e r 0 k e n a i g o r t a p r i m l e r i ? t a z m i n a t j i k r a m i . 
ve zil tesisatı ile pencere ve kapı camları mas- v e b e n z e r i l a r 

1 Diyanet İşlerinin mevlût, mukabele masrafları 
Ayrıca tertibi bulunmıyan bütçelerde nakil ve buna mümasil harcamalar, mahya kurma, 

masrafları 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 elektirik ecre- Elektrik ve havagazi saati bedeli 
yan bedeli Ayrıca onarma tahsisatı bulunmıyan dairelerin 
Aydınlatma maksadiyle kullanılan petrol ve ha- aydınlatma maksadiyle kullanılan elektirik ve 
vao-azi bedeli havagazı tesislerinin yapım ve onarımı 

Ampul Aydınlatma işlerinde kullanılan makinelerin 
petrol, benzin, mazot, yağ, odun ve kömür pa-

M u m V raları 
Lâmba şişesi ve fitili Bu tertibe dâhil eşya ve maddelerin nakil 
Lük". lâmbası şişesi ve gömleği masrafları 

Fasıl 301 — Merkez daireleri büro masrafları 
Madde 60 — Isıtma 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masra'hn 
Madde 60 — Isıtma 

Isıtma maksadiyle kullanılan odun, her çeşit Kaloriferlerin işletme malzemesi ve 500 liraya 
kömür, petrol, mazot, havagazı ve sair yakacak kadar kalorifer tamirleri 
mevat bedeli. Bu tertibe dâhil maddelerin nakil ücretleri. 

Bu tertibe dâhil maddelerin ilân ücretleri. 

F^sıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Evrak ve defterlerin mubayaa, yaptırma ve cilt Resmî dairelerce bastırılan antetlerin baskı üc-
ücret ve masrafları ret ve masrafları 
Normlarına göre bu tertibe giren kâğıtların Harita kâğıtları ve benzerleri 
mubayaası. Bunların nakil ücretleri ve ambalaj masrafları 

İlân ücretleri. 
-• "• •• n i' •>." • v - *' -> p - ** ••> t' - *• . r o ? - v r * f» n** r* r?*''""" 

Fasıl 304 — Posta ve telgraf ücretleri 
Ecnebi memleketlerdeki teşkilât memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretleriyle her nevi bü

ro masraflarının, yolluklar ve katılma pavlarınm harice gönderilmesine; icabında geri "•eğril
mesine 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 — Telefon masrafları 
Telefon abone ve mükâleme bedelleri, 
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Telefon tesis masraf ve ücretleri (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir.) 
Telefon tesisatı onarma masrafları. * 
Telefon makinesi mubayaa bedeli (yeni inşa edilen binalarda inşaat tertibinden ödenebilir). 
Telefon santralı mubayaa ve tesis bedeli (yeni inşa olunan binalarda inşaat tertibinden öde

nebilir). 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Bilûmum gayrimenkullerin kira bedelleri, mukaveleleri gereğince ödenecek diğer masraflar 

Fasıl 307 — Yolluklar 
Madde 20 — Geçici görev yolluğu 

Yurt içindeki geçici görev yollukları 
Terfi ve ordu sicil yönetmeliğine veya hususi emirle muayene ve imtihan için celbolunacak as

kerî personelin yollukları bu tertipten ödenir. 
Daimî görevle ecnebi memleketlerde bulunan personelin geçici görev yollukları 
Ayrıca devir ve teftiş yolluğu bulunmıyan bütçelerde müfettişler d.şmdaki memurların devir, 

teftiş ve tahkikat için gerekli yollukları 

Madde 40 — Ecnebi memleketler yolluğu 
Kongre ve konferanslarda 4489 sayılı Kanuna göre staj için gönderilenlerin-dışında, geçici bir 

görevle veya inceleme maksadiyle, ecnebi memleketlere gönderileceklerin yollukları bu tertipten 
ödenil. 

Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve başka masrafları 
Hakiki masrafları tahsisat veya günlük ücretle çalıştırılmak suretiyle veya muayyen bir hizmetin 

ifası zımnında Türkiye'de çalışan ecnebi uzman, öğretmen, orkestra şefi, virtüöz, solistlere sözleş
meleri gereğince verilecek ücretlerle, memlektimi-îe geliş, dönüş ve memleket içinde seyahat yolluk
ları ve anlaşmaları gereğince ödenecek sair masraf1 an da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
201 nci bölümün kadroya ait hükmü aynen uygulanır. 
Tebdilhava maksadiyle gönderilen subay ve askerî memurların yollukları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Mot Jrlü taşıtlar işletme masrafları 
Her nevi akar yakıt ve yağlar 
Lâstiklerin yenilenmesi 
Plâka resmi 
Mevcut olduğu takdirde radyo abone ücreti 
Diğer vergi ve resimler 
Patinaj zinciri 
Temizjik, malzemesi 
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Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Ziyafet ve ağırlama masrafları 
Bilet, buket ve çelenk ücretleri 
Resmî işler için özel baş vurmalara mektup veya telgrafla verilecek cevap bedeli 
Misafirlere ikram edilecek her nevi yiyecek ve içecek bedelleri 
Ecnebi misafirlere hâtıra kabilinden verilecek hediye bedelleri 
Ecnebi misafirler için kiralanacak nakil vasıtaları ücretleri 
Kurum ve derneklere yapılacak yardımlar 

Madde 20 — Ziyafet masraf lan (İktisadi işbirliği) 
Madde 30 — Ecnebi elçilerle konukları ağırlama masrafları (Dışişleri) 

Madde 40 — Konut masrafları (Büyük Millet Meclisi) 
Ecnebi misafirler dolayısiyle kiralanacak nakil vasıtaları ücretleri de bu tertipten ödenir. 
Dışişleri Köşkünün bahçe ve onarma masrafları köşk hizmetlilerinin yiyecek masrafları da bu 

tertipten ödenir. 
Ecnebi elçilerle konukların ağırlanması ile ilgili bütün masraflar. 
Riyaset konutunun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu bahçe masrafları bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 405 — Hayvan satmalına ve tazmini 
Satmalmacak hayvanların taşıma ve barındırma ücretleri. 
Satmalmdıkları yerlerden beslenmeleri mümkün olacak merkeze kadar besleme masrafları ile bu 

müddet zarfında lüzumlu mûtabiye bedelleri. 
özel kanunu gereğince serbest veterinerlere ödenecek huzuz ücretleri. 
ölen, öldürülen, sakat kalan veya kaybolan hayvanların özel kanunlara göre tazmini. 
ilân ücreleri. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geri verilecek paralar 

Madde 40 — Mahkeme borçları 
Cari yıl hariç olmak üzere evvelki yıllarda fuzulen varidat kaydolunan paralar bu tertipten 

ödenir. 

Mahkemelere ve icra daireleriyle Şârayi Devlet, itizar ve temyiz komisyonlarına ödenek harç, 
resim, vergi, her türlü masraflar, hakem, ilân ücretleri, umumi bütçeye giren daireler için ve karşı 
olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarına gerektirdiği her türlü masraflar üzerine sonuçla
nan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenilen mahkeme masrafları. 

Fasıl 4C9 — Muayyenat 
Madde 10 — Tayınat 

Kanun, nizamname ve yönetmeliklerine göre iadesi icabedenlerin yiyecek maddelerinin satmalma, 
imal, istihsal, muayene ve tahlil, muhafaza ve tevzi maksadivle alınacak zarflar, bunların onarma, 
sigorta masrafları, 

Gıda maddelerinin tecrübe ve tatbikat masrafları. 
Etlik hayvanların bakımı ve barındırma masrafları ile çoban ücret ve masrafları. 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacck taşıma masrafları. 
Ekmek ve yemek pişirme işlerinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat bedelleriyle, tamir 

masrafları. 
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İaşe yapan birliklerin bilûmum su sarfiyatı bedelleri. 
Fırın, mutfak ve bulaşıkhanelerin 1 000 liraya kadar olan küçük tamirleri. 
Lüzumu halinde kullanılacak aşçı, hamurkâr, pişirici ve işçilerin gündelikleri ile sigorta prim 

ve tazminatları. 
Kabların kalay ücretleri veya kalayları yapılmak için alınacak malzeme bedeli ve kablarm te

mizliği ile ilgili sair masraflar. 
Köpeklerin iaşesi ve hayvanlara verilecek tuz bedeli. 
Er tayın bedellerinin bu tertibe ait kısmı. 
îmal edilmiş ekmek alındığı takdirce ekmek odunu. 
Yukardaki maksatlarla yapılacak ilân ücretl-eri 
Yemek masa, sıra ve örtüleri satmalına ve onarmaları 

Madde 20 — Yem 
Kanun ve nizamnamelere göre iaşe edilmesi icabcden hayvanlar (tayinattan alındığı cihetle tuz 

hariç) için gereken bütün maddelerin satmalına imal, istihsal, muayene, muhafazası masrafları ile 
bu maksatla alınacak zarflar ve bunların onarma ve sigorta masrafları 

Gıda maddelerinin tecrübe ve tatbikat masrafları 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında taşıma masrafları 
Mera ve çayırların kira bedelleri 
Kırma, ezme, temizleme, biçme, balya yapma alât ve levazımı satmalına ve bunların kira bedeli 

ve onarma masrafları 
Yukardaki maksatlarla geçici olarak kullanılacak işçi gündelikleri ile sigorta, prim ve tazmi

natları 
Yukardaki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 

Madde 30 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Kanun nizamname ve yönetmeliklere göre Devletçe iaşesi gereken kimselerle hayvanlar, as

kerî binalar, müesseseler, orduevi, askerî gazinolar ve rıhtımda bulunan gemiler için kullanılacak 
elektrik cereyanı bedelleri ile, tenvir, teshin, ekmek ve yemek pişirme (ekmek imal edilmiş olarak 
alındığı takdirde ekmek yakacağı da taymattan ödenir) işleri için gerekli yakacak maddelerinin 
mangal, soba ve boruları ile teferruatının, lâmba, lüks lâmbaları, fener ve ampullerin satmalm
ması istihsali, muayene ve sakatlanması için alınacak her türlü zarflar alet ve bunların onarma, 
hazırlama, dağıtma ve sigorta masrafları \ 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma masrafları 
1 000 liraya kadar elektrik, havagazı ve kalorifer tesisat ve onarımı 
1 000 liraya kadar hamam ve çamaşırhane onarımı 
Hamam ve temizlik masraf ve ücretleri 
Er tayın bedelinin bu tertibe ait kısmı 
Yukardaki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 

Fasıl 410 — Askerî gereçler 
Madde 10 — Giyecekler 

Kanun, nizamname ve talimatnamelere göre Devletçe giydirilmesi gereken kimseleri ve sağlık 
kurumlarına giyecek ihtiyacı için lüzumlu maddelerin satmalmması yapma, işletme, temizleme, 
muayene, saklama, hazırlama, onarma ve sigorta masrafları ile gümrük vergi ve resimleri. 

Giyeceklerin tecrübe ve tatbikat masrafları 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma, ambalaj ve tevzi masrafları, 
Giyecek maddeleri imal ve sair işlerinde kullanılacak makine, araç, gereç, tesisat masrafları ile 

bunların onarımı, 
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Bu işlerde kullanılacak işçi gündelikleri ve sigorta, prim ve tazminatları 
Muhtelif maksatlarla ecnebi memleketlere gönderilecek erlere icabında verilmesi gereken giye

cek eşya ve malzemesi, 
Dikimevleri ve giyecek ambarlarının elektrik sarfiyat bedelleri ile 1 000 liraya kadar onarım

ları 
Yukardaki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 

Madde 20 — Teçhizat 
Kanun, nizamname ve yönetmeliklere göre teçhizi gereken kimselerin sağlık kurumları, bir

liklerin teçhizatının gerektirdiği maddelerin alınma, imal, işletme, temizleme, muayene, saklama, 
onarma ve sigortalarına lüzumlu masraflarla Gümrük Vergi ve resimleri. 

Teçhizatın tecrübe ve tatbikat masrafları. 
Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma, ambalaj ve tevzi masrafları. 
Levazım ambar ve depoları ile müesseselerin yangın söndürme alet ve cihazlarının satınalma 

ve onarımı. 
Teçhizat maddelerinin imal ve sairesinde kullanılacak makine, alet, edevat ve tesisat, çama

şır ve bulaşık yıkama makineleri. 
Sağlık kurum ve müesseselerinde ölenlerin teçhiz ve tekfini ile ilgili bütün masraflar. 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi ücretleriyle îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natları 
Ambarların elektrik sarfiyat bedelleri ile bin liraya kadar olan tamir bedelleri. 
Yukanki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. 
Boru, trampet ve muzika aletleri alım, onarım ve bakımı. 
Bayrak ve sancak. 

Madde 30 — Muytabiye 
Her çeşit nalbandiye, muytabiye ile ahır ve tavla hizmetlerinin gerektirdiği araç ve gereçlerin 

alınma, imal, temizleme, muayene, saklama, onarma ve sigorta masraflariyle Gümrük Vergisi re
simleri * 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj masrafları. 
Muytabiyenin tecrübe ve tatbik masrafları 
Bu işlerde kullanılacak gereç ve araçlar karşılığı 
Kadrosunda nalbant bulunmıyan birlik ve kurum hayvanlarının nallama ücretleri 
Yukanki işlerde lüzumunda kullanılacak işçi ücretleriyle; bunların sigorta, prim ve tazminatları 
Ambar ve müesseselerin bin liraya kadar olan onarma masrafları 
Yukanki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 

Fasıl 411 — Harb Gereçleri, teçhizat, tahkimat masraflariyle çeşitli gereçler ve devriçark 
Harbiye ayniyatına dâhil her türlü harb ve harita malzemesi vasıtaları, miadlı talim ve terbiye 

malzemesi ve demirbaşı, nakil ve muhabere vasıtaları; seyir cihaz ve malzemesi ve bunlarla bir
likte kullanılacak yazı makineleri, teçhizatı, fabrikalarla atelyelerin makine, alet ve malzeme bedel
leri ile yedek parçaları bunların yapım, onarım, bakım, muhafaza, ambalaj, revizyon, ücret 
bedel ve masrafları, memleket haricinden temin edileceklerin ilk t'eslim alınacak mahalle kadar 
nakil, sigorta ücretleriyle Gümrük ve sair resimleri ve her nevi tartı ve tevzi aletleri 

Harb gereçleri malzeme 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 kapların alım, onarım ve kira karşılığı 
Her çeşit akar yakıt ve yağ ve çalıştırıcı kuvvet istihsalinde kullanılacak mahrukat 



— E/10 — 
Askerî maksatlarla yapılması gereken tahkimat, kara ve demiryolu, köprü, iskele ve rampala

rın inşa ve tamirlerine muktazi masraflarla iltisak hatlarının idame ve işletme karşılığı olarak Dev
let Demiryollarına yapılacak ödemeler. 

Harita alımı ve yapımı ile ilgili her türlü masraflar. 
Memleket müdafaasına ait projelerin tanzim, tersim, teksir, tabı ve muhafazaları için gerekli 

bilûmom masraflar. 
Harb levazım ve teçhizatının kullanılmasına; bakım, deneme ve sairesine ait talimname, defter, 

cetvel ve sairenin satmalma bedeli ile tabı, teksir ve tercüme masrafları. 
Tarifname ve talimnamelerin tercüme ücretleri ile tabı, tevzi ve teksir ücretleri. 
Hasta, yaralı ve cenaze nakline mahsus nakil vasıtalarının alım, imal, onarma, bakım ve işlet

me masrafları. 
Harbiye ayniyatına dâhil bilûmum araç ve gereçlerin imal, onarım ve bakım müesseselerinin 

her türlü işletme masrafları. 
Harbiye ayniyatı muhafaza edilen depo, ambar ve cephaneliklerin 1 000 lirayı geçmemek üzere 

yapılacak onarmaları. 
Ordu donatım fabrika, atelye ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler dışında, yukarıki hizmetlerde 

kullanılacak muvakkat işçi gündelikleryle bunların îş Kanununa tevfikan ödenecek prim ve taz
minatları. 

Yukarıki maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. 
Yangın söndürme alet ve cihazları mubayaası. 
Hudut taşları masraf ve giderleri ve bakımı. 

Fasıl 412 — Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri 
Sağlık kurumları, revirler, eczane, lâboratuvar, sağlık depoları ve sağlık işlerinde kullanıla

cak her nevi ilâç, sağlık gereci ve bunların imalinde kullanılacak iptidai madde ve aletler. Teçhizatı, 
seyyar tathir malzemeleri, cihazları, makine, alet, sabit ve seyyar soğuk hava depoları, satınalma, 
imal, muhafaza, muayene, onarma, sigorta ve Gümrük Vergi ve resimleri masrafları, yangın sön
dürme alet ve cihazları mubayaa ve bakımı. 

Taşıma tertibinde yazılı olanlar dışında yapılacak taşıma ve ambalaj masrafları. ^ 
Lâboratuvarlar için alınacak tecrübe hayvanları bedeli ve bunların muhafaza ve bakım mas

rafları. 
Sağlık propagandası afişleri, satmalma, yaptırma, dağıtma ücret ve masrafları. 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve taz

minatları. 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri. 
Sağlık müesseseleri ve depolarının 1 000 liraya kadar tathir ve tamir masrafları. 

Fasıl 413 — Veteriner ecza ve gereçleri 
Hayvan hastaneleriyle, revir ve lâboratuvarlarda hayvan tedavisinde kullanılan ilâç, malze

me, alet, edevat bedeli ile bunların bakım, muhafaza, onarma ve sigorta masrafları ile yangın sön
dürme alet ve cihazları. 

Taşıma masrafları tertibinde yazılı olanlar dışmda taşıma masrafları. 
Askerî veteriner bulunmıyan mahallerde ödenecek vizite ücret ve masrafları 
Tecrübe ve serum hayvanları satmalma ve mu'ıafaza masrafları 
Bu maksatlarla kullanılacak işçi gündelikleri ve îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazmi

natları, 
Bu maksatlarla yapılacak ilân ücretleri 
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Fasıl 414 — Taşıma masrafları 

İlk tesellüm ambarından itibaren her türlü vasıtalarla yapılacak nakil masrafları ve astsubay, 
öğrenci ve erat nakliyesi, 

Millî Savunma Ulaştırma Dairesi erminde nakliyat işlerinde kullanılan vasıtalarla yedek parça-
kHmın satın alma, işletme (harb gereçlerinden alınmakta olduğundan her nevi akaryakıt ve yağlar 
hjjjg) «narma*Te avadanlık masrafları 

Yükleme ve v boşaltma masrafları ve işçi yevmiyeleri 
•SHer nevi v«gi, «Kaim, -ardiye, istalya, sigorta ve kılavuzluk ücretleri, kanun, tüzük, yönetmelik

lere göre ödenmesi gereken sair ücret ve tazminatlar. 
Yakardaki nakil vasıtalarının muhafaza ve işletmesi maksadiyle 10 000 lirayı geçmemek üzere 

yaptırılacak yapı ve tesisat masrafları ve onarmaları 
Yürüyüş halindeki biröfterin (subay ve askerî memur dâhil) celp ve terhis edilen eratın ve 

hayvan ve vasıtaların konaklama ve barınma masrafları. 
Yukardaki maksatlarla ödenecek ilân ücretleri 
Sevk muhtıraları kâğıt bedeli ve tabı masrafları ile, bunların ambalaj masrafları 
Ambalaj ve kurşun ve mühür masrafları. s 

" Fasıl 415 — Müze ite anıtlar masrafları 
Yönetim masrafarı, müzelere alınacak eski eser ve etnografik malzeme bedeli, eski eser bulma ve 

ikmal etme ikramiyesi, kazı ve müzelere eser taşıma masrafları, telefon kurma ve konuşma ücret
leri, odacı ve bekçi elbiseleri, müzelerin, anıtların ve 'bazılarını eser rapor ve katalog yayımı ve 
bunların telif hakları, eski eser mulajı röprodüksiyonların yaptırılması, uzmanlık kitaplıklarına 
satmahnacak yayım bedeli müze kazı evi, rölöve onarım büroları kirası, fotoğraf malzeme
si ve aleti, anıtları onarma, istimlâk, koruma masrafları ve bunlarla ilgili her çeşit alet, mal
zeme rölöve araştırma, tescil, maket, tanıtma levhaları ve numaralama masrafları, anıtların bakım 
ekiplerinde çalıştırılacak usta ve amele gündelikleri, yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat 
eserleri sergi masrafları (Yol paralan hariç). 

Fasıl 416 — Okullar masrafları . - - . . , , . . 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Demirbaş (Yatırım kısmında) ayrı tertibi olanlar hariç. 
Her çeşit ders lâboratuvar ve spor levazımı satmalına ve onarılması (yatırım kısmında ayrı ter

tibi olanlar hariç). 
Basılı kâğıt ve defterler ' 
Fosta, telgraf ve telefon ücret masrafları 
Bütçelerin 451 nci bölümündeki yayın masrafları 
öğrenci ve hizmeti giyeceği ve iş elbiseleri (Zaruret halinde giyim eşyası ve diktirme karşılığı 

öğrencilere nakden verilebilir). 
Tedavi masrafları ve ilâç bedelleriyle cenaze masrafları (resmî hastanelerde yer bulunmadığı 

takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleriyle, kadrolu tabip, dişçi ve veterineri bulunmı-
yan okullarda vizite ücreti) 

Tebdilihava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş, geliş yol paraları 
Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi öğretmen ve idare memurlarının yiyecek mas

rafları 
Tatbikat masrafları 
Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş, geliş yol paraları 

. Yatılı öğrencilerden tatil devresinde memleketine gitmiyenlere okulda yemek pişirikneddği ah
valde nakden ödenecek yiyecek bedelleri karşılığı 

öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları 
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Şehir içi yol paraları 
Öğrenci harçlıkları 
Fakir öğrencilere yardım 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları 
Spor seyahatleri ve temaslarının gerektirdiği masraflar 
Seçme sınavına ait kâğıtları inceliyeceklere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince yeri

lecek ücretler 
imtihan, tören ve diploma masrafları 
Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı 

.5.000 liraya kadar tesisat ve onarma masrafları (mülkiyeti âmme ve tüzel kişilerine ait olup 
kirasız olarak faydalanılan binalar dâhil) 

Motorsuz taşıtlar satınalma, işletme ve onarma masraflariyle hayvan yem bedeli 
İlân ücretleri 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye üyeleri 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 mas

rafları 
Teknik tarım, bahçivanlık ve nalbant okullarında çalışan çoban, usta, seyis, işçi yevmiyeleri 

kurs masrafları ve kursları muvaffakiyetle bitirenlere yapılacak eşya yardımı karşılığı 
Teknik ziraat ve bahçıvanlık okullarında harita ve kadastro yaptırma, tamir, yol, kaldırım, 

kanal, kanalizasyon, köprü, çeşme, kuyu, arteziyen, elektrik, su tesisatı ve bunların gerektirdiği 
masraflar 

Tapu ve Kadastro Okulundaki kız öğrencilere verilecek burslar 
Devlet Konservatuvarmda 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 okullannca yurt içinde ve dışında açılacak sergiler masrafları. 
öğretmen okullarını bitirenlere verilecek donatım karşılığı. 
Köy enstitülerinde askerlik ders ücretleri, her türlü yapım, arteziyen açtırma ve su isalesi, 

istimlâk masrafları ile 5199 sayılı Kanun gereğince uygulama, bahçelerin kurulması için ge
rekli masraflar. 

« 

Fasıl 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar 
Burslu öğrencilerin yazılma, öğretim, tasdikname, imtihan, diploma harçları ve benzeri öğre

tim masraflariyle ilâç ve tedavi masrafları. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satınalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 
Kitap, mecmua, gazete, broşür, nota satınalma ve abone bedelleri bu tertipten ödenir. (Eko

nomi ve Ticaret Vekâleti tarafından Anadolu Ajansı yoliyle alman ticari haberler masrafları 
da bu tertipten ödenir). 

Muayyen neşriyatın alınabilmesi için kulüp ve derneklere maktuan ödenen bedeller. 
Bastırılacak her nevi yayın, tamim ve notaların kâğıt ve sair gereçleriyle baskı ücretleri. 
Telif ve tercüme hakları ve tercüme ücretleri. 
Cilt masrafları. "^ 
Her çeşit harita alınması ve yaptırılmasının gerektirdiği masraflar. 
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Filim ve fotoğraf makineleri ve her çeşit filim, fotoğraf ve resim gereç ve malzemesi ve klişe 

masraflar*. 
Propaganda ile ilgili masraflar.. 
Bilûmum yayınların sevkının gerektirdiği masraflar. (Pul ilsakı suretiyle yapılacak.yolla

ma masrafları posta ve (telgraf ücretleri tertibinden ödenir). 

Büyük Millet Meclisi 

Fasıl 453 — Meclisin milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar 
Madde 21 — Meclis namma kongre, konferans, komisyon ve milletlerarası birliklere, tören 

ve davetlere iştirak edeceklerin yolluk ve masraf an 
Bu gibi toplantılara iştirak etmeleri zaruri görülen âza adedinin iki misli, aday olarak Meclis 

Riyaset iDivanmca tesbit edilip Meclise arzedilir. Meclis Umumi Heyeti bunlar arasında seçim 
suretiyle gidecekleri tâyin ıeder. 

Kendi birliklerinin, kongre ve konferanslarına iştirak edecek olan Parlâmentolar Birliği, Avru
pa .Pıırlâiöesrtolar Birliği, ve Parlâmentolararası Turizm Birliği kendi delegelerini kendi tüzükle
ri gereğince seçerler. 

Dışişleri Vekâleti 

Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve masrafları 
Dışişleri Vekâletinin tören ve komisyonlara iştirak masrafları da bu tertipten ödenir. 
Dışifleti Vekâleti temsilcilerinin içlare ettiği veya bu Vekâletçe lüzum 'gösterilecek toplantı ve 

törenlere ktttrlacak diğer vekâlet ve daireler mensuplarının her çeşit masrafları da Dışişleri Ve
kâleti 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 memurlar yiyeceği 
Her çeşit ilâç, malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı 
Fenni tesisat, makine, alet, demirbaş, motorsuz vasıtalar satınalmması ve onarılması, 
Taşıma masrafları, 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
îlân ücretleri, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri 
Şehir içi yol paraları, 
ölenlerin teçhiz ve tekfin masrafları 
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Fasıl 457 — îç kongreler masrafları 

iştirak edeceklere verilecek yolluklar geçici olarak istihdam olunacak steno ve daktilo üc
retleri, 

Ziyafet masrafları 
Kongrenin ieabettirdiği diğer yönetim ve yayım masrafları 

Fasıl 458 — Sergi masrafları 
Her çeşit yolluklar ile serginin gerektirdiği bilûmum masraflar. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları * 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. ; v '• ! •' . , * * ' * 
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. .'.*. - r - ' j - ':r -••"•' , 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları,,1 

Bütçeleri 451 nci bölümdeki yayınla ilgili masraflar. "*** 
Toplu halde yapılacak inceleme gezileri masrafları. 
Seçme sınavına ait kâğıtları inceliyeceklere 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verile

cek ücretler. 
imtihan, tören ve diplom# masrafları. 
Yüksek başarı gösteren öğrencilere verilecek hediyeler karşılığı. 
5 000 liraya kadar tesisat ve onarma masrafları (mülkiyeti âmme tüzel kişilerine ait olup kira-

sız olarak faydalanılan binalar dâhil) 
Taşıma masrafları. ••, c : .-. . * • * • ? * * » * > v ,-•:•:,.«• t « . 
Şehir içi yol paraları * . . . » ... ,, 
ilân ücretleri . 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
Kursa celbedileceklerin yol paraları ve yevmiyeleri. 
Sözlü sınav için diğer vilâyetlerden kurs merkezine geleceklerden muvaffak olamıyaııların dö

nüş yollukları 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. 
Kursların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer masraflar, 
Memur olmıyan kurs öğrencilerinin, ; 
A) öğrenci giyecekleri, 
B) Tedavi masrafları ve ilâç bedelleri ile cenaze masrafları (Resmî hastanelerde yer bulunma

dığı takdirde özel hastanelere yatırılacakların ücretleri). 
C) Tebdilhava için memleketine gönderilen muhtaç öğrencilere verilecek gidiş geliş yol paraları, 
D) Yatılı öğrencilerle müstahdemlerin ve nöbetçi memurların yiyecek masrafları, 
E) Büyük tatilde memleketine gidecek muhtaç öğrencilerin gidiş gelig yol paralan, 
F) öğrencilerin hamam, traş ve çamaşır yıkama masrafları, 
G) öğrenci harçlıkları, 
1) Fakir öğrencilere yardım, 
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Fasıl 701 — Yapı onanını 

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 
bedelleri ve yukardaki miktarlar dâhilinde bina satınalınmasi; (Millî Savunma bu miktarlarla 
mukayyet değildir). 

Yukarıki maksatlarla yapılacak etüd, proje, aplikasyon masraflariyle, tersim malzemesi bedel
leri, „ 

tlân ücretleri . - . < •-• 
. . . . . . . . • - . - ~ ,, j , 

Fasıl 711 — Makine alet ve gereçlerin onarımı 
Motorlu taşıtlar ve ilgili tertibindeki formüllerde yazılı olanlar dışındaki bilûmum makine ve 

aletlerin yedek parçaları ile onarımı bu tertipten karşılanır. 
İlân ücretleri 

' Fasıl 741 — Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
1„ Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleri için lüzumlu gayrimenkullerin kamulaştırma, 

satmalma, bedel ve masrafları, muhammin ve bilirkişi'ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçları, 
2. İnşaat işlerinde kullanılacak makine ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptı

rılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satmalm-
ması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz si
gorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz/ tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kul
lanılacak taşıt araçlarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları, 

3. Emaneten yaptırılacak işlerle keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak 
her türlü işçi gündelikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıl
dığı ahvalde verilecek çizme, muşamba ve sair giyim masrafları ve İş Kanununun gerektirdiği di
ğer masraflar. 

4. Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait (geometri, tersim, 
teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu 
gerecin ve topoğrafik haritaların satmalma bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma mas
rafları, merkez veya vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin ka
bul muameleleri ile sözleşme, şartlaşma, prim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasi
ye ve bunların basım ve nakil masrafları, bürolar dışında kalan binalarla işletme ve iş yerleri
nin 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 

5. İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar 
6. İstikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, proje, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait masraflar, müşa

vir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları. 

Fasıl 751 — Satınalınacak makine ve gereçler 
Yedek parçaları 
Gümrük vergi ve resimleri 
Sigorta masrafları 
Ambalaj masrafları 
Nakil masrafları 
Montaj masrafları 
İlân ücretleri 
Belediye azaları huzur ücretleri 
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Büyük Millet Meclisi 

Fasıl 211 — Fazla çalışma hakları 
Madde 30 — Basımevi memur ve hizmetlilerine verilectk fazla çalışma hakları 

Umumi Kâtibin teklifi üzerine İdareci Üyeler Kurulu karariyle verilir. 

Fasıl 404 — Koruyucu asker müfrezesi masrafları 
Madde 10 — Taymat 

Meclis hizmetlilerine- günde 2 defa er tayını muadili verilecek yiyecek masrafları bu tertipten 
ödenir. Lüzum gÖsüldüğü takdirde istiyenlere Riyaset Divanı karariyle ayın olarak da ödenebilir. 

Fasıl 453 — Meclisin Milletlerarası münasebetlerinin gerektirdiği masraflar 
Ma$de 30 — Parlâmentolararası birliğin Türk grupu masrafları 

Riyaset Divanınca üçe ayrılarak, 
1. Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu, 
2. Avrupa Parlâmentolar Birliği Türk Grupu, 
o. Parlâmentolararası Turizm Türk Birliği Grupu, reisleri emrine verilir. 

Başvekâlet 

Fasıl 401 — Basımevi masrafları 
Madde 30 — Diğer işletme ve yönetim masrafları 

İşçi gömlek ve tulumlariyle öteberi, döşeme, aydınlatma, kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, 
posta, yollama, kira, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar ve sair işletme masraf
ları bu tertipten ödenir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

Fasıl 310 — Basın ataşelikleri ve haberler bürosu masrafları 
l^adde 99 — Propaganda 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 üc
retleri, sergi eşyası, kira bedelleri de İm tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim ve işletme masrafları 
Madde 10 — Müzik yayınlan 

Madde 20 — Söz yayınlan 
Madde 40 — İşletme ve başka her çeşit masraflar 

Her çeşit müzik yayınları telif, neşir, icra hakları anrejistreman ücretleri, nota, plâk ve disko
tek satınalma, abone ve kira karşılıkları, nota, tabı ve teksir ücret ve masraflan 
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Temsil, konferans*,söz metinleri ücretleri, piyes müsabakaları, ikraııuye ve masrafları, temsil için 

lüzumlu her nevi madde ve cihazların bedelleri bu tertipten verilir. 
Her türlü alet, malzeme ve cihazların satınalma, onarma, taşıma ve kiralama masrafları, radyo 

müsabakaları masrafları, danışma kurulları âzalarının tazminat ve yollukları, işletme ile ilgili her 
türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın, turizm ve propaganda masraf lan 
Madde 30 — Foto - Filim servisi masrafları 

Fotoğraf ve filim yapılması için lüzumlu bilûmum alet, malzeme bedelleri, bu işlerde, çalıştırı
lacak figüran usta ve işçilerin gündelikleri, senaryo, telif hakları ve stüdyo .kiralara, elektrik ve 
muharrik kuvvet cereyan bedelleri, gümrük, nakliye, sigorta ve filim seslendirme, söz, metin ve 
başlık yazıları bedeli de bu' tertipten verilir. 

Madde 40 — Propaganda masrafları 
Prapaganda Ve teıvik maksadiyle yazdırılan ve yazdırılacak her çeşit yazı, yaptırılan ve yap

tırılacak konuşma, konferans ve memleketimiz lehinde yayınlanacak eserlerin neşrini kolaylaştırmak 
üzere verilecek baskı ücretleri, aynı maksatla verilecek hediye bedelleri ile ecnebi konukların yurt 
içi, dışı yolluk ve yurt içi ikamet masrafları, umum müdürlükçe yurt .içinde ve dışında açılacak 
sergilerin her türlü masrafları da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 
Radyo dinleme ücretleri, dinleme, teksir ve yazı makinelerinin mubayaa, işletme, onarma mas

rafları ilci 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 yol 
luk 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 mütaallik her türlü mas raflar bu tertipten ödenir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

Fasıl 417 — Sayım ve anket masrafları 
Madde 10 — Nüfus sayımı masrafları 

Madde 20 — 1350 tarım sayımı neticelerinin tasnifi masrafları 
Sayımların ve sayım tasniflerinin gerektirdiği bilûmum masraflarla sayımların -kontrolü için 

görevlendirileceklerin yollukları, muvakkat kurs masrafları, kâğıt ve tabı ücretleri ile sayım do-
layısiyle kiralanacak depo kiraları bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Aile bütçesi anketi masrafları 
Madde 40 — Sanayi ve iş yerleri sayımı anketleri ve masrafları 

Anketlerle ilgili işlerde görevlendirileceklere verilecek ücretler, yevmiyeler veya soru kâğıdı 
başına verilecek her türlü masraflar, kâğıt ve baskı ücretleri, anketlere dâhil olacak kimselere ve
ya ailelerine verilecek primler ve 5622 sayılı Kanun hükümleri gereğince anketlerle ilgili her tür
lü masraflar bu tertipten ödenir. 
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Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

Fasıl 417 — İşletme umumi masrafları 
Transmitter, balon, muslin, etamin, alet, kalem ucu, âlet mürekkebi, diyagram, radyozonda ipi, 

pil ve elektrik lâmbaları, her çeşit ecza, boya, kimyevi madde radyozonde ve telsiz cihazlattMn 
akar yakıtları, makine yağları, kuvvei rilüharrike, radyozonde ve raydovkıt ve telsiz cihazları-
nm muhafazaları için yapılacak baraka, manevra ve tatbikatlara iştirak edeceklerin yolukla
rı, yiyim ve yatım masrafları, nakliye, gümrük, sigorta ve radyozonde, telsiz cihazları ve rasat
larla ilgili her türlü ihtiyaçlar karşılığı, pilot, sondaj rasatları yapan personele lâstik çizme, 
lâstik eldiven, kapalı gözlük, deri veya muşamba ceket ve iş tulumu ile her çeşit işletme mas
rafları bu tertipten ödenir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Fasıl 418 — Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 

Her çeşit taşıma masrafları ile uçakların işletme ve onarma masrafları, satınalınacak fennî 
alet ve gereçler ve 5602 sayılı Kanun gereğince memur ve müstahdemlere çalışmalarını ve yaşa
malarını kolaylaştırmak üzere verilecek hurç, portatif karyola, lüks lâmbası, gemici feneri, .mat-
ra, yatak, yatak çarşafı, yastık, battaniye, tencere, tava, kaşık, tabak, çatal, musluklu su kabı, su 
bidonu, iş çantası ve ecza çantası, çadır ve benzeri her çeşit demirbaş eşya bedelleri ve tapula
ma işlemi için gerek merkezde, gerekse taşrada kayıt çıkarmak üzere istihdam olunacakların ve 
muhtar ve bilirkişilerle, amele ve geçici jaloncuların gündelikleri, nirengi ve poligon ve sınır işa
retleri masraflariyle ecza çantasına konacak lüzumlu ve âcil ilâç ve malzeme masrafları 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
• , , - ' ' • • • ' • = r f ' 

Fasıl 425 — İskan İşleri masrafları 
Madde 40 — Muhacir ve mülteciler için masraflar 

Muhacir ve mülteciler için hayır kurumları vasıtasiyle yaptırılacak inşaat ve diğer hususlara 
mütaallik harcamalar adlarına kredi açtırılmak suretiyle de bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Başka her çeşit masraflar ' 
Bu bölümün 10 - 40 ncı maddeleri dışında kalan masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 427 — Toprak Bayramı Kanununun gerektirdiği masraflar 
Yurt içinde yapılacak toprak bayramı töreni münasebetiyle yayınlanacak risale, yazı, ilân, afiş, 

fotoğraf ve sairenin basım ve tevzii, davetlilerin yeme, içme ve konaklama ve gezdirme, taşınla mas
rafları ve zirai alet, malzeme ve makineleri gösterme ve uygulama masrafları. 
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Adalet Vekâleti 

.Fasıl 417 — Kovuşturma masrafları 
Madde 10 — Suç masrafları 

Suçüstülere gidecek adalet memurlarının ve doktorların yollukları, ehlivukuf ve bilirkişi ve 
tanıkların yol masrafları, ekspertiz işleri masrafları ve ücretleri ve ilk iyileştirme ve otopsi mas
rafları, suçun açığa çıkarılması, için yapılacak sair masraflara ihzarlı sanıkları bir yerden di
ğer bir yere yollama masrafları. 

r 

Fasıl 419 — Ceza ve tevkif evleri masrafları 
Madde 10 — Yiyecek masrafları 

Hükümlü tutukların yiyecek bedelleriyle yiyecek maddelerinin pişirilmesi ve kapların temizlen
mesi için ödenmesi lâzımgelen para da bu tertipten verilir. 

Vazife başında bulunan gardiyanların iaşesi de bu tertipten karşılanır. 

Madde 30 — Yönetim masrafları 
Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin odun, kömür, su, aydınlatma, mafrugat, demirbaş, 

kırtasiye, matbu evrak, kitap, mecmua, hükümlü ve tutukların elbise, çamaşır ye ayakkabıları gardi
yan melbusatı, telefon kurma ve konuşma ücretleri, ranza imalâtı, yatak ve levazımatı, berber üc
reti, hüküm infazının gerektirdiği masraflar ve konferans ücreti 1 000 lirayı geçmiyen onarmalar, 
kira bedelleri, 2490 sayılı Kanun gereğince yapılan eksiltme ilânlarına ait ücretle müteferrika ma
hiyetindeki sair her çeşit ihtiyaç karşılığıdır. 

. ' • - . ' - ' - - •) 

Madde 40 — Sevk masrafları 
Hükümlü ve mevkuflarla sürgün ve başka bir mahalde ikametle Emniyeti Umumiye nezareti al

tına alınacak olanların gönderme masraflariyle götürmeye memur edilenlerin yollukları. 

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 satmalma, yaptırma ve taşıma masrafları, rey yeri yap
tırma ve ilân masrafları, 5545 sayılı Seçim Kanununun 166 ncı maddesi gereğince çalıştırılacak olan
larla umumiyetle seçim işlerinde görevlendirilmek üzere mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırı
lacak memur ve hizmetlilerin ve hariçten alınacakların ücret, gündelik ve yoUuklariyle seçimle 
ilgili bütün masraflar karşılığıdır. r 

Millî Savunma Vekâleti 

Fasıl 305 — 
Amerikan Askerî Yardım Heyeti Reisi ile Kara, Hava, Deniz örüp reislerinin şahsi 

ikameti için Millî Savunma Vekâletince mobilyeli veya mobilyesiz olarak kiralanacak binaların 
kiraları da bu bölümden ödenir. 

Fasıl 308 -^ Tedavi masrafları 
Madde 12 — 5501 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları 

Kanunları gereğince askerî hastanesi olmıyan yerlerde ordudan olanlara ve askerî mektep ta-
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lebelerine sivil eczanelerden alman ilâç, sağlık malzemeleri ve saire masraflariyle sivil resmî ve 
hususi hastane, sanatoryumlarda iyileştirilenlerin tedavi masrafları; kanunu gereğince yurt dı
şına tedaviye gönderilecek ordu mensupları yollukları ile sıhhi müesseselerde yatarak tedavi 
görenlerin müessese ve ilâç ve saire tedavi maddeleri masrafları; buralarda ayakta tedavi gören
lerin keza sıhhi müessese masraf lariyle ilâç ve sair tedavi maddeleri masrafları; ikamet yer
leriyle tedavi gördükleri yer arasındaki nakil vasıtası masrafları bu tertipten ödendiği gibi ya
tarak tedavi edilenleris sıhhi müessese dışında kaldıkları müddete münhasır ve aakta tedavi 
edilenlerin tedavilerinin sonuna kadar ki, zaman için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile tesbit edilecek 
miktarlara göre maktuan iaşe, ibate gibi zaruri masrafları da bu tertipten ödenir. Bu gibilere 
ayrıca ikamet ve seyahat yevmiyesi verilmez. Yukarda yazılı sağlık malzemeleri ve askerî va
zife malullerine takılacak suni azaların yurt içi ve dışından temini zarureti halinde bunların 
alimi ile gümrük, nakliye ve saire ücretiye ölçü ve kalıp gönderme ve getirtme ve saire masraf
ları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 401 — Basımevi masrafları ^ 
^ Madde 13 — Denüs kuvvetleri 

_'_.̂ * ~ Madde 14 — Harita Umum Müdürlüğü ;^;v " ' 
Basımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma karşılık ve her türlü masrafları ve 

işletme masrafları bu tertipten ödenir. T~ ~~_ ~"_J_ _ 

Fasıl 421 — Askeri tamirhaneler ilk madde ve müstehlik gereçler masrafları (Kara Kuvvetleri) 
Askerî tamirhanelerde yapılma, onarma, iyileştirme için her türlü ısmarlamaların ilk yarı yapı

lacak ve yapılmış gereçleriyle fabrikalarda kullanılacak her çeşit harcanacak gereç, işletmeye ait 
masraflar ve yapılmaya ait resim gereç ve avadnlığı, fabrika ve onarma evlerinin aydın
latma ve ısıtılması, iş elbiseleri koruma, levazım ve donatım, yapılmanın deneme, inceleme mas
rafları, her çeşit gereç ve avadanlığın gümrük ve sigorta ücretleri ve memleket içi ve dışında fab
rikalara verilecek ısmarlama karşılık masrafları, ilân ücretleri. 

Fasıl 422 — Tersaneler masrafları (Deniz Kuvvetleri) 
Deniz kuvvetlerinin üslerinde yeniden tesis edilecek tersanelerin kurulması için bütün lüzum

lu masraflar, bu tesislerde her türlü maksatlar için çalıştırılacak işçilerin yevmiye kanunu gere
ğince ödenecek prim ve tazminatları, bunlara ait taşıma ve sigorta, kamuflâj ve ilân masrafları; 

Fasıl 426 — Pasif korunma masrafları 
Madde 11 — Kara Kuvvetleri 
Madde 13 — Deniz Kuvvetleri 

savunma bakımından eğitim uygulama, manevra, propaganda, yayım için her türlü mas-

Fasıl 427 — Gaz ve gazdan korunma masraf lan -- --• 
Madde 11 — Kara Kuvvetleri 
Madde 13 — Deniz Kuvvetleri 

Koruyucu gereç masrafları, bütün insan ve hayvanı gazdan koruyucu gereç, cihaz, elbise ve 
eşya parçalan, Mamak Gazdan Korunma Evi ve Gaz Kumandanlığı emrindeki kimya birlikleri, ku
mandanlık kuruluşundaki depolar için yapılacak ve kumandanlık tarafından yaptırılacak bütün onar
malar, Ankara, İstanbul depolarının ısıtması, yakıcı gazlara karşılık iyileştirme masrafları ve er
ler yanında kullanılacak kutular eğitim gereç masrafları, kimya birlikleri, gaz okulu kurslann-
da ve eğitimde kullanılacak kutular, eğitim gereci, masrafları, kimya cihaz ve silâhları, alev ci-

Pasif 
raflar. 
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hazları ve bunların teferruatı, yedek parçalar mermileri, gaz temizleyici arazöz arabaları ve sa
ir eğitim gereçleri, umumi olarak gaz eğitimine yarıyan bütün alet, ecza avadanlık, cihaz, levha ve 
benzerleri, gazdan korunma evine, gaz kurslarına, gaz okulum, gaz kumandanlığnıa ait fennî alet 
ve avadanlık, ecza onarma alet ve avadanlık, öğretime ait sinema makinesi ve filimleri ve deneme 
hayvanları, bunların besleme ve masrafları, Mamak Gazdan Korunma Evinde çalışan işçi ile ku
mandanlık depolarında çalışan, ustabaşıiarınm gündelikleri, gaz kumandanlığı evinini, gaz okulu
nun ve kumandanlığının hizmet, kamyon ve'kamyonetleri, arazi kamyonları, motosikletler ve ye
dek parçaları, onarma, işletme masrafları, bağlama masrafları, Avrupa'dan getirtilecek gerecin: ta
şıma, dizborko, sigorta, gümrük ve saire resimleri ile alman gerecin kumandanlık emrindeki 
Maçka ve Ankara gaz depolarına kadar 414 ncü fasıl dışındaki taşıma masrafları, gazdan ko
runma evi, gaz depoları emrinde bulunan taşıma arabalarının bütün onarma masrafları, îş Ka
nunu gereğince ödenecek prim, tazminatlar ilân ücretleri; 

- - ~»jr«, 
Fasıl 452 — Staj ve tahsil masrafları 

Staj ve tahsil için ecnebi memleketlere gönderilmiş ve gönderilmek üzere ayrılmış olanlardan 
gönderilecek subay, askerî ve sivil memurlara, astsubaylara tera Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek aylık tahsisatları, yolluk, iyileştirme, okul kaydı ve ücreti, diploma, lâboratuvar, staj, resim 
gereci, zaruri masraflar. Memleket içinde dil ilim ve fen öğretileceklerin yolluk, iyileştirme, ka
yıt ve öğretim staj ve tetkik, ilmî araştırma masrafları ve yollukları, para nakil masrafları, öğre
tim programı gereğince zaruri ve gerekli bütün masraflar, Kızılay Hastabakıcı Okulunda okuttu
rulan askerî hastabakıcı ve hemşirelerin okul ve bütün masrafları, Kızılaya bu tertipten verilir. 

Fasıl 481 — NATO'nun icabettirdiği umumi masraflar 
Güney Doğu NATO Kumandanının şahsi ikametine mahsus ve mobilyeli olarak kiralanacak 

binanın kira bedeli de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 702 — Gemi onarımı 
Madde 20 — Diğer gemilerin onarımı 

Deniz kuvvetleri tersane ve atelyelerinin, yapacakları gemi ve yüzer tesis, onarım işleri ile kur
ma ve yapım için lüzumlu yedek ve tamir ve malzemesinin sattmalmması, yapılması, elde edilmesi, 
inceleme, taşıma, kira, saklama, hazırlama ve dağıtma ve sigortaları ile bütün harb muavin ve 
eğitim gemilerinin, deniz vesait ve araçlarının onarım ve havuzlama masrafları ile demirbaş va
sıta ve teçhizat ve malzemelerinin yenilenmesine ait masraflar 

Tersaneler ve atelyeler için gemi onarım işleriyle ilgili her türlü tezgâh, teçhizat, makine ak
samının elde edilmesi ve eski tesislerin tevsii ile yenilerinin kurulması için gerekli her nevi mal
zemenin teminine lüzumlu masraflar. 

Onarım işleri ile ilgili proje ve kesiflerin hazırlanması için lüzumlu her çeşit fennî avadanlık, 
resim aleti, sair tersim malzemesi ve basılı kâğıtfarm tedariki, gemi onarımı işçilerine işçi tulumu 
ve kundura.temini ve îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 

Deniz kuvvetleriyle tersane ve atelyelerinde gemi onarım işlerinde çal:şan işçilerin gündelikleri, 
bekçi ücretleri ve bütün işletme işçileri masrafları ile ilân ücretleri. 

Fasıl 741 — Yeni yapı ve esaslı onarmalar 
Yeni yapı ve esaslı onarmalar. 
Her çeşit bina, baraka, şehitlik, âbide, askerî maksatla yapılacak demiryolu, iskele inşaatı ile 

elektrik, kalorifer, sıhhi tesisat yapım, esaslı onarım masraflaırı istimlakler. 
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Fasıl 742 — Havan meydanları ile yollan ve depolan 

Hava- meydanları 
Hava meydanı, depo, irtibat, yol ve kanalları, meydanlara lüzumlu arazi ve bina kiraları, kana

lizasyon, yol, uçuş kuleleri, inşa ve esaslı onarımı istimlâkler. 

Fasıl 743 — Deniz Kuvvetleri gemi yapımı # 
Gemi yapımı 
Bilûmum harb gemileri, yardımcı gemiler, eğitim gemileri yapılması, yaptırılması ve tadili 

Fasıl 751 — Deniz Kuvvetleri telsiz ve elektrik 
Telsiz ve elektrik işleri 
Radarlar, denizaltı savunma cihazları, sinema Deniz Kumandanlığı telefon şebekeleri, radyo ku

manda cihazları, kumanda hoparlörleri, seyir aletleri için yapılacak her nevi inşaat ve tesisat 
masraflar!. 

Fasıl 761 — Deniz kuvvetleri tersaneleri masrafları 
Tersaneler masrafları 
Gölcük tersanesinde, yeniden tesisler kurulması, mevcut tersanenin sabit ve seyyar tesisat, teç

hizat ve enstalasyonlarm tevsii, tadili, onarımı,bakım ve idaresi, yolların, iskele ve rıhtımların 
yapılması ve teçhizi ve bütün bu işler için lüzumlu her çeşit malzemenin temini, satmalın-
ması, kiralanması, saklanması, sigortası, taşıma ve kamuflâj masrafları ile bu işlerde çalıştırıla
cak işçil-erin yevmiye ve ücretleri 

Tersane, iskele ve rıhtım yapım ve tadili 
Yukarıki tertiplerin müşterek masrafları 
Yukarda yazılı hizmetler için gayrimenkul satmalma, istimlâk masrafları, muhammin ve 

bilirkişi ücretleri, yapı ve ruhsatiye harçları, istikşaf, etüd, aplikasyon, foraj, iskandil ve proje 
ihzarı masrafları, proje müsabakaları ücretleri, 

Yukarda yazılı işler için kullanılacak makine ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre 
yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malzeme, araç ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden 
satmalınması, taşınması, kurulması, korunması, işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alın
ması, ekspertiz, sigorta, somaj, ardiye, istalya, vergi, komüsyon, faiz, tazminat, resim masrafları 
ve bu isterde kullanılacak taşıt araçlarının her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları 

Emaneten yaptırılacak işlerle keşif denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü 
işçi gündelikleri yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde 
verilecek çizme, muşamba ve sair giyim masrafları ve iş Kanununun gerektirdiği diğer masraflarla 
birliklreden gönderilecek ekiplerin yol masrafları 

Merkez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri tersim, 
teksir ve hesap işlerinde ve harita alımında kullamlacak her türlü aletler ile bunlara lüzumlu ge
recin satmalma bedelleri bunların işletme onarma ve koruma masrafları, merkez veya vilâyetlerde 
eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile sözleşme, 
şartlaşma, prim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basım ve nakil 
masrafları. 

İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
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Jandarma Umum Kumandanlığı 

Fasıl 401 — Basımevi masrafları 
Döşeme ve öteberi masrafları da bu tertipten ödenir, 

Dışişleri Vekâleti 
Fasıl 302 — Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 

Madde 92 — Yardım ve ödünç verme 
Ecnebi memleketlerde bulunan tebaadan verebileceklere memlekete dönüşlerinde geri alınmak 

üzere verilen paralarla veremiyeceklere beslenme ve memlekete dönüşlri için yardım olmak üzere 
verilen paralar ve ecnebi memleketlerde olan tebaanın cenaze masrafları. 

Fasü 401 — Basımevi masrafları 
Vekâlet Rasımevinin demirbaş eşya ve ilk madde satmalma, onarma karşılık ve her türlü mas

rafları ve işletme masrafları bu tertipten ödenir. * . r .. . 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 30 — Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları masrafları 

Hakem mahkemeleri ve kurumları ile uzlaşma komisyonlarına memur edileceklerin yolluklariy-
le bu komisyonlar için mahallerinde görevlenecek hizmetlilerin yolluk ve ücretleri ve komisyonla
rın bütün masrafları da bu tertipten ödenir. 

Maliye Vekâleti 
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 yetkilere dayanılarak çıkarılacak bonoların faiz, komisyon, Muamele Vergisi ve sair 
masraflarına taallûk eden ödemeler. 

Fasıl 419 — Millî mülkler muameleleri masrafları 
Madde 10 — Belirtme işleri 

Devlete ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde belirtme işlerinde ve bu 
hususta yapılacak tetkik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacak bilirkişilere yapılacak ödemeler ve 
belirtmeye ilişkin sair bilcümle masraflar . 

t 

Madde 20 Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 
Millî malların ve mülklerin tescili, tahmin, ilân satış ve yönetim masrafları, tahakkuk*etmiş 

ve edecek harç ve resimler ve sahipsiz malların yönetimine ilişkin" çeşitli masraflar 
Memur konutlarının kapı, merdiven başlarının ve koridorlarının aydınlatma, bahçelerin'sulan-
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ması için elektrikle çalışan motorun sarfedeceği elektrik ve bahçeler su masrafları, konutların te
mizlik masrafları, bahçe ve kalorifer işlerinde çalıştırılacakların yevmiyeleri, demirbaş eşya 
masrafları, müstahdemlerin giyecek ve yakacak eşyası masrafları ve teslim edilen konutların yata
cak ve sair umumi masrafları. 

Fasıl 426 — Malî istihbarat arşivlerinin kurulması ile ilgili her çeşit masraflar 
Merkez ve vilâyetler malî istihbarat arşivleri için alınacak yazı cetvel, hesap makinesi, demir do

lap, sandalya, masa, yazı takımı, karton, kırtasiye, kardeks kartoyeks ve sair bedelleri ile açılacak 
kurslara getirileceklerin yolluk ve yevmiyeleri ile diğer her çeşit masraflar. 

Fasıl 451 — Malî tetkik masrafları __" '_ 
Madde 30 — Malî vesika ve eserlerin toplanması ve tasnifi için gerekli her çeşit masrafları 

Kitap, resim, fotoğraf, levha yazı, para, resmî ve gayriresmî her çeşit vesikaların satmalmması 
buldurulması, nakil, tasnifi ve tanzimi masrafları ile bu işlerde çalıştırılacak ilim, sanat ve hiz
met adamlarının ücret, yevmiye, yolluk ve diğer masrafları 

Fasıl 476 — Kurs masrafları ! 

Madde 20 — Gelir Vergisi kursları umumi masrafları 
Kurslara katılacak ve kursları idare edecek memurların yolluk ve yevmiyeleri, radyolarda izah

larda bulunacak memurlara verilecek ücretler gerek halk ve gerek memurlar için açılacak kursla
rın her çeşit masrafları 

- - - - • - , - . • : * j , 

Fasıl 751 — Vekâlet servisleri için alınacak muhtelif makine ve arşiv malzemesi ile ilgili her 
çeşit masraflar 

Devlet Kâğıt ve Basım Umum Müdürlüğü vasıtasiyle Maliye Vekâleti servisleri için temin 
olunacak büro ve muhasebe makineleriyle arşiv malzemesi ve yedekleriyle bunlarda kullanıla
cak her nevi vasıtaların bedelleri, Gümrük resimleri, nakliyeleri, sigortalariyle ilgili her nevi 
masrafları bu tertipten ödenir. " 

Fasıl 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satmaknacak taşıtlar 
Madde 11 — Başvekâlet 

Aded . C i n s i Kullanılacağı yer 

1 Binek otomobili Başvekil için 
2 » » Devlet vekilleri için 
1 Motosiklet (sepetli) Hizmet için 

Madde 12 — Şûrayı Devlet Reisliği 
i Binek otomobili 

Madde 13 — Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
1 Sepetsiz motosiklet Hizmet motosikleti 
1 Otobüs Ankara Radyosu hizmet otosu 

Madde 14 — Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
2 Kamyonet 

Madde 15 — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
50 Kaptıkaçtı Arazi için 
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Aded C i n s i Kullanılacağı yer 

Madde 16 — Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
20 Kamyonet Toprak komisyonlarının her türlü eşya ve malze

mesinin iş yerlerine naklinde ve komisyon memur
larının vazife mahallerine götürülüp getirilmesi 
işlerinde 

Madde 17 — Adalet Vekâleti 
1 Otomobil Vekâlet makamı için 
1 Kamyon Bursa Ceza Evi için 
1 » Zonguldak Ceza Evi için 
1 » Kocaeli Ceza Evi için 
1 > Tekirdağ Ceza Evi için 

Madde 18 — Millî Savunma Vekâleti 
1 Binek otosu Birinci Hava Kuvveti Kumandanlığının binek oto

su olmadığından 

Madde 19 — İçişleri Vekâleti 
100 Jeep 

Madde 20 — Emniyet Umum Müdürlüğü 
41 Jeep 
4 Station Wagon 
6 Dedektif otosu 

10 Motosiklet 
3 Polis tipi kamyon 

1 Steyşin vagon 
2 Kamyon 

117 Cip ve pikap 

Madde 21 — Jandarma Umum Kumandanlığı 

Madde 22 — Maliye Vekâleti 
1 Otomobil Vekâlet makamı için 
1 » Vekâletler arası komisyon ve komitelere iştirak 

edeceklerin gerekli mahallere nakil işlerinde kul
lanılacaktır. 

1 Motosiklet (sepetli) Evrak tevzi işlerinde 

Madde 23 — Bayındırlık Vekâleti 
1 Binek otomobili Vekâlet makamı için 
6 Kaptıkaçtı Salıpazarı rıhtımı, Haydarpaşa, Samsun, İzmir, İs

kenderun limanları inşaatında 
15 Kaptıkaçtı Su işleri şube müdürlükleri mıntakalarmdaki in

şaat için 
25 Jeep Su işleri şube müdürlükleri mıntakalarmdaki in

şaat için 



— R/26 — 
Aded C i n s i Kullanılacağı yer 

Madde 24 — Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 
10 Jeep Bulaşıcı hastalıklar için 
4 » Trahom savaşı için 
2 » Frengi savaşı için 

30 » Sağlık merkezleri için 
2 Kaptıkaçtı Ankara Atatürk Sanatoryumu ve Bakırköy Akıl 

Hastanesi için 
2 Kamyon Ankara Atatürk Sanatoryumu ve Bakırköy Akıl 

Hastanesi için 
1 Elektrojen grupunu havi sinema kamyonu Sağlık propagandası için 

Madde 25 — Gümrük ve Tekel Vekâleti 
20 Pikap kamyonet 

3 Motosiklet 
1 Jeep 

Madde 26 — Tarım Vekâleti 
3 Jeep Sulama işleri için 
3 Kamyonet » » » 
2 » Meyvacılık, bağcılık kurumları için 
3 Otobüs veya kamyon Tarım okulları için 
5 Jeep Vilâyetler ziraat ve teknik ziraat teşkilâtı için 
7 Kamyonet » » » » » » 

15 Jeep Veteriner savaş işleri için 
7 » Suni tohumlama işleri için 
4 Kapalı kamyonet (kaptıkaçtı) Seyyar sinema servisi için 

Madde 27 — Çalışma Vekâleti 
3 Landrover veya Amerikan eibi Bölge çalışma müdürlüklerinde iş yerlerinin tef

tişinde. 

Devlet Borçları 

Fasıl 821 — Hükme bağlı borçlar 
Hizmetin ifa eylediği yıl bütçesinin tertibi mahsusunda bakiye ödeneği bulunmaması hasebiyle 

mevcut tertibinden veya geçen ve eski yıllar borçları tertiplerinden ödememiyen hükme bağlı kar
şılıksız borçlar. 

Bütçede tertibi bulunmıyan hükme bağlı borçlar 
özel kanunları gereğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen istihkaklar bu ter

tipten ödenir. 

Fasıl 828 — 5824 sayılı Kanunla tasdik edilen Anlaşma gereğince temin olunan krediler 
"5824 sayılı Kanunla tasdik edilen Anlaşma hükümleri gereğince, vâdeleri geldikçe Avrupa* 

Tediye Birliğine tediye olunmak üzere, T. C. Merkez Bankasına tevdi olunur. 
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Millî Eğitim Vekâleti 
Pasıl 217 — Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 

Madde 20 — Askerlik derslerinin öğretmenlerinin ücretleri 
5644 sayılı Kanonun 4 ncü maddesine göre lise ve dengi okullarda subaylar tarafından okutulan 

Mill1~flnmnmn ders ücretleri ile Millî Savunma, öğretimi Yönetmeliğinin 5 nci maddesinin D/2 ben
dinde) belirtilen yüksek okul ve kurumlardaki öğrencilere, Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetin-
ce görevlendirilecek subaylar tarafından verilecek konferans ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasü 417 — Yüksek okulların umumi masrafları 
Faal 418 — Lise ve ortaokulların umumi mftfiraUftrı 

Fani 419 — Yüksek ticaret ve teknik okulları ile diğer meslek okullarının umumi masrafları 
Fasıl 420 — Köy enstitülerinin umumi masrafları ve enstitü mezunu köy öğretmeni ile ilgili 

masraflar 
416 ncı fasıl uygulanır. - , , - - . - . - , 

. i ;. 11; ? „ . * F a s l l 421 _ Kütüphaneler masrafları 
Madde 11 — Kütüphaneler umumi masrafları 

- ''—•--* Madde 12 — Vekâlet kütüphanesi masrafları 
Madde 13 — Okul kütüphaneleri umumi masrafları 

Madde 14 — Millî Kütüphane umumi masrafları 
Kütüphanelerin yönetim ve kurma masrafları, telefon kurma ve konuşma parası, kitap, dergi, 

gazete karşılıkları ve odacı elbesesiyle memur önlüğü, kütüphanelerin taşım ve birleşimi ve ye
ni eserler sağlanması, kaplama işliği ile fotokopi işliği kurma ve levazımı masrafları, kira karşı
lığı kütüphaneleri düzenleme, belirtme ve taşıma masrafları, Vekâlet daire kütüphaneleri için 
satınalınacak eserlerle abone olunacak dergi ve gazetelerin masrafları, Vekâlet dairelerinin her 
çeşit kütüphane kurma ve yönetim masrafları. 

Okul kütüphanelerine alınacak kitap, dergi karşılıkları ve bunlara ait kaplama ve sair başka 
masraflar. 

Millî Kütüphaneye ait her türlü umumi masraflar. 

Fasıl 422 — Güzel Sanatlar Akademisi umumi masrafları 
Fasıl 423 — Riyaseti Cumhur filârmonik umumi masrafları 

416 ncı fasıl uygulanır. 

Fasıl 424 — İstanbul KandilliRasathanesi umumi masrafları 
Yönetim masrafları fennî alet ve avadanlık satmalımı, kurma ve onarma masrafları, telefon 

kurma ve konuşma paraları, hayvan satınalmması ve yem parası ve motorsuz taşıt satmalımı ve iş
letme masrafları, rasathane yayım ve kitap, dergi karşılığı işlik masrafı ve küçük onarmalar 
hizmetlilerin'giyim eşyası karşılığı, ve başka devlet rasathane bilim kurumları ile'iş birliğinin ge
rektirdiği yolluklar hariç olmak üzere her türlü masraflar. 

Fasü $28 — Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları 
Ecnebi memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek öğrencilere verilecek yol masrafları ile 

maaş tahsisatları, bunların öğrenimleri ile ilgili her çeşit masrafları, okul ve lâboratuvar ücretleri, 
dektora öğrencüerinin tez basım ücreti, tezin daktilosu, tashih ve tercümesi ücreti, müzik ve resim 
öğrencilerinin branşlarlyle ilgili her türlü masraflar, bunların alacakları alet ve malzeme masraf-
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lan öğrencilerin her türlü tedavi masrafları, hasta öğrencilerden yurda gelmelerine lüzum görülen
lerin yurda geliş ve öğrenim yerlerine dönüş yolluklan, 

Fasıl 451 — Yayın, inceleme, derleme masrafları 
""'""' ' " '* " Madde 10 — Yayın masrafları 

451 -10 ve 20 de yazılı alanlara ilâveten sergi işleri ve güzel sanatları ve yayamı ^eni§letçaek«için 
yapılacak bütün giderlerle-eser sahiplerine verilecek para mükâfatı, göstermeye ait Jcurma şaaaraf-
lan, okullar ve kurumlar »için -bastırılacak öğretim ve eğitim araçları, Türk ve İslâm Ansiklopedileri 
İle, tercüme yayım bürolannın gereç ve yayım hazırlıkları, ilmî denet masraflan, öğretim levhaları 
ücretleri bu tertipten verilir. 

v " ' * " • " " " * ' ' ' ' : • " r Madde 30 — inceleme masraf lan 
w . • - . . . ^ _ 

Vekâletçe yayımlanacak eserler ve incelenecek her türlü belgelerle serbest basma bırakılan ve şa
hıslar tarafından yazılan okul kitaplarının inceleme masrafları (3656 sayılı Kanunun422 nci mad
desi uyannea belirli iş saatleri dışında kitap müsveddelerini inceliyen öğretmenlerle mütehassıslara 
verilecek ücretler de bu tertipten ödenir). 

Madde 40 — Derleme masrafları t *ı •«***•..-.:;, - _ • -
2527 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak her türlü derleme, dağıtma, yayın işleri ve ec

nebi memleketlerle yayım değişimi, bu işleri yapmakla ödevli kuruluşun tesisat masrafları. 

Fasıl 4 5 3 — 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' ücretler
den mevzuatına göre alınması gereken vergi ve bu anlaşmanın gerçekleşmesi maksadiyle haristen 
getirilecek eşyalardan alınması gereken Gümrük Resmi ve sair bedeller ile bu teşekkülün gerekti
receği her türlü masraflar. 

Madde 40 — Kültür münasebetleri umum 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 masrafla memleketimize gelen milletlerarası kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağır
lanması, ecnebi memleketlere geçici olarak gönderilecek öğrenci gruplariyle bu gruplarda görev
lendirilecek idarecilerin gidiş ve dönüş yollukları, ecnebi memleketlerden memleketlinize: gelecek 
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, yolluklar ve başka öğrenim masraflariyle 
bunların üniversitelere ait her türlü harç, diploma, lâboratuvâr ve öğrenim masrafları, kitap .pa
raları, tedavi masraflan, giyim masrafları ve harçlıkları, ecnebi öğrencilerin yurt içinde meslekî 
bilgilerini artırmak ve staj yapmak maksadiyle yapacakları gezi ve memleketlerine dönüş, yolluk
ları ile her türlü zaruri masrafları, Milletlerarası Kültür münasebetlerinin geliştirilmesi için ge
rekli memleketlere gönderilecek her türlü yayımların satmalının ası, abone ye yollama masraflan. 

Fasıl 458 — Fuar ve sergi masrafları 
Madde 10 — Yurt içinde ve dışında açılacak resim ve heykel sergüerinin lisr türlü ;maarafları 
Yerileeek i mükâfatlarla satmalınaeak eserlere ait bedeller de bu tertipten ödenir. > 
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Madde 20:— İzmir Fuarında açılacak eğitim paviyonumın her türlü masrafları 

Geçici olarak çalıştırılacak uzman ve hizmetlilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 711 — Lise ve ortaokulların dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin her türlü 
gereçlerinin döşeme, demirbaş ve ders aletlerinin onarımı 

Dershane, yatakhane, mutfak ve hastanelere ilişkin bütün araç ve gereçlerin ve okul bahçesine 
lâzımgelen demirbaş eşya, okul sıraları, hastane, alet, tılbbi avadanlıkların onarılması. 

Fasıl 742 — 5210 sayıh kanuna göre yapılan köy okulları ile öğretmen ve köy sağlık me
murları evleri yapımı için para ve ayin yardımları 

Köy okulları inşaatı, öğretmen, köy sağlık me murları evleri yapımı için gerekli her türlü yapı 
malzemesi satınalınması, bunların taşıma ve imal masrafları bu işlerde çalıştırılacak usta ve işçi 
gündelikleri 

Fasıl 751 — Lise ve ortaokullar-için satmalmacak her çeşit dershane, yatakhane, mutfak ve 
hastane gereçleri, döşeme demirbaş, ders aletleri masraf lan 

Yatakhane, yemekhane, mutfak hamam levazımı, depolar, sobalar her türlü okul döşjemesi, 
elektrik tesisleri; >bütün depolar masalar, okul bahçelerine lâzım olan demirbaş eşya, okul sıra
ları hastane; alet ve tıbbi avadanlık, derman, yazı tahtası, pergel ve buna benzer bütün öğrenim 
aletleri: (fizik, kimya, deneme, biyolfoibji, beden terbiyesi ve sair öğrenime ait levazım) okul eşyası
nı bir yerden bir yere taşıma masrafları, yangın aletleri. 

• 
Fasıl 772 — Doğu Üniversitesinin kuruluşu için yapılacak her türlü masraflar 

Her çeşit yöne tini, büro, yayın masrafları, ( . . . ) sayılı Kanun gereğince verilecek ücretler, 
yolluklar, 1416, 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre ecnebi memleketlere tahsil, staj ve tetkik için 
gönderileceklerin her çeşit masrafları, her nevi etüd, sondaj masrafları, yaptırılacak bina ve te
sislerin plân ve proje müsabaka ücretleri, her nevi inşaat ve tesisat, taşıt satınalma, işletme ve 
onarma masrafları, kira ve istimlâk masrafları, mahkeme harç ve masrafları, geçici olarak kul
lanılacak memur ve hizmetliler ücreti ve kuruluş makşadiyle yapılacak sair her çeşit masraflar. 
Bu tertipteki tahsisatta Millî Eğitim Vekâletince lüzumlu görülecek miktarları bu kanuna bağlı 
A/l ve A/2 işaretli cetvelin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Vekili mezundur. 

Bayındırlık Vekâleti 

Fasıl 420 — Atatürk Anıt - Kabir parkının tesis ve bakım masrafları 
İşçjt yevmiyeleri, park sahası için muktazi fidan, tohum, tabiî ve kimyevi gübre, akar yakıt 

satınalma bedelleri, telefon konuşma, aydınlatma ve ısıtma bedelleri, ilân ücretleri ve diğer öte
beri masrafları, îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar. 

Fasıl 742 — 5011 sayılı Kanun gereğince Büyük Millet Meclisi binası ve eklentileri yapımı 
Fasıl 743 — Doğu bölgesi memur evleri yapımı masrafları 

Fasıl 744 —5511 sayılı Kanun gereğince Gördes İlçesinin nakledileceği yerde yapılacak meskenler 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
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Fasıl 745 — 5367 sayılı Kanun gereğince hava meydanları yapımı için girişilecek yüklenmeler 

Madde 10 — Yapım masrafları 
Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatın yapılması veya yaptı

rılması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, telsiz ve sair cihazların kurma masrafları, is
timlâk masrafları, yapı ve kurma işlerine ait keşif, plân ve proje masrafları ile bunlar için 
lüzumlu malzemenin satmalmması ve inceleme, muayene, düzeltme ücret ve masrafları bu işlerin 
gerektirdiği bilûmum masraflar 

Bu inşaatta istihdam olunan ecnebi uzmanlara sözleşmeleri gereğince ödenecek ücretler, 
yolluklar ve sözleşmelerinde yazılı sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Makine ve araçların onarımı 
Meydanlara gerekli her türlü makine, teçhizat: ve taşıtlarla telsiz ve sair cihazların, yedek par

çaların satmalmması ile bunlara harcanacak ambalaj, taşıma ve sigorta bedelleri masrafları. 

Madde 30 — Satmalmacak makine ve araçlar 
Meydan, pist hangar ve işletme binaları için inşaat makineleri ile bu işlerin yapılması için lü

zumlu madenî aksamın satmalmması, telsiz ve sair teçhizatla meydanlara gerekli her türlü maki-
na, teçhizat ve taşıtların satmalma bedelleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, tasama ve sigor
talama masrafları, montaj ve demontaj masraflariyle bu işleri inceleme ve düzenleme, muayene, tes
lim alma ücret ve masrafları, satmalınan malzemeicin tutulacak muvakkat mahiyetteki depo kirası, 
flümrük Resmi ve vergileri ve ardiye ücreti. 

Fasıl 746 — 4677, 5581 sayılı kanunlar gereğince yapılacak Atatürk Anıt - Kabir yapımı her 
türlü masrafları 

741 nci fasıl aynen uygulanır. 

Fasıl 781 — Demiryolları yapım masrafları "' 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Demiryolları inşaatında talimatı gereğince verilecek kaza tazminatı, tedavi, teçhiz ve tekfin 

masrafları. 
Demiryolları inşaatında ray döşeme, donatım masrafları, kar siperleri, karla savaş, yer kayma 

ve berkitme masrafları. Pez ve ameliyat katarları için Demiryolları işletme İdaresine verilecek 
ücretler, sürekli bakım masrafları, yolun geçtiği yerden zarar göreceklere verilecek tazminat, ge
çici işgal masrafları. 

Yapımı biten ve işletmeye açılan demiryollarının istimlâk ve sair masrafları. 
Karla mücadelede çalıştırılanlara 3787 sayılı Kanunun 10 ucu maddesi gereğince verilecek iaşe 

bedelleri 
I» 

Fasıl 782 — Limanlar yapım masrafları 
Fasal 783 — 5414 sayılı Kanun gereğince yapılacak iskele ve ufak barınaklar yapım masrafları 

741 nci fasıl aynen uygulanır. 

Fasıl 784 — 5775 sayılı Kanun gereğince yapılacak liman ve sair deniz tesisleri 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 
Deniz vasıtalarında çalışacak kaptan ve mürettebata verilecek yiyecek ve giyecek masrafları. 
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Fasıl 785 — 4373 sayılı Kanun gereğince taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak koruma 

masrafları (sürekli onarmalar) 
Fasıl 786 — 8u işleri 

741 nci fasıl aynen unygulanır. 

Fasıl 787 — 4099 sayılı Kanun gereğince Ankara lâğımlarının yapım masrafları 
Lâğım inşaatı yapma masrafları, inşaat d'olayisiyle bozulan yolların tamir ve asfaltlanması bedel

leri, işçi gündelikeri. 

Fasıl 788— Teknik hizmetler geçici görev yollukları 
Keşif, denet, yünetim kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları ile hariçten getirilecek 

ecnebi uzmanların yollukları ve sözleşmeleri gereğince yapılacak her türlü ödemeler. 

Fasıl 789 — Yeraltı suyu tetkik ve araştırması 
741 nci fasıl aynen uygulanır. 

Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 

Fasıl 418 — Tahlil ve ölçüler lâboratuvarlan masrafları 
Mecut ve yapılacak ticari standartlara mütaalilk tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine mü-

taallûk tip numuneler yapılması ve bunların gönderilmesi sınai ve norm standart nizamnameleri 
mucibince fabrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak malların numuneleri
nin ambalaj, yollama ve tahlil masrafları, lâboratuvarlarda kullanılacak her nevi ecza ve malzeme
nin ve kimyagerlerin lâboratuvarlarda giyecekleri iş gömlekleri bedelleri bu tertipten ödenir 
(yollamalarda P. T. T. ücretleri tertibinden ödenir.) 

Fasıl 422 — Pamuk işleri standardizasyomı umumi masrafları 
Pamuk eksperlerinin memleket içinde geçici ve daimî görev yollukları ve yevmiyeleri, pamuk 

ekspertiz işleri için dış memleketlere yollanacakların geçici görev yollukları ve yevmiyeler eks
per yetiştirme kursları masrafları, pamuk lâboratuvar ve ekspertiz aletleri ve cihazları satmal
ına, onarma, nakliye ve sair masrafları, ekspertizlenmiş pamuk balyalarının mühürleri ve bun
ların nakliye ve ambalaj masrafları, tip numune hazırlanması ve bunların ambalaj ve nakliye 
masrafları, kira, ısıtma ve aydınlatma, basılı kâğıt ve defterler, kırtasiye, posta, telefon, telgraf 
ücret ve masrafları, öteberi döşeme ve demirbaş iş gömlekleri ve hademe giyeceği masrafları, ec
nebi uzmanların yolluk ve yevmiyeleri. 

t 
Fasıl 458 — Sergi masrafları 

Madde 20 — Ecnebi memleketlerde açılacak numune meşherleri 
Ticaret müşavirlik veya ataşeliklerinde ecnebi tüccarlara gösterilecek ihraç mallarının satnıa-

lmması ve bu yerlere sevk ve tevzi masrafları (gideceklerin yollukları hariç). 

Fasıl 756 — Sanat modelleri satmalmması ve dağıtılması 
Küçük sanatlarda kullanılan her çeşit avadanlığın, küçük sanatlar ile küçük sanat kooperatifle- „ 

rinin tekâmülünü sağhyacak ve bu kooperatiflerde] çalışanların vücuda getirecekleri mamulle-
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rin evsafını yükseltecek-; fenm ve mekajtükalet ve cihazların satınalınması, yaptırtlıraası, kurul
ması, ambalajı, yollanması (P. T. T. ücretleri hariç) ve bunların kullanılmasını öğretmek üzere 
açılacak kurslarda çalıştırılacak mütehassıslarla>. ustaların ücret ve yollukları, küçük sanatkâr
ların ve küçük sanat kooperatiflerinin çalışmalarını kontrol edeceklerin ücret ve yollukları ile 
küçük sanatların ve küçük sanat kooperatiflerinin geliştirilmesi ve kökleştirilmesi maksadiyle 
yapılacak propaganda, yayın, inceleme, sayım ile bu maksatla açılacak kursların her. türlü mas
rafları (Bu tahsisatın lüzumlu miktarı veya tamamı yukarda sayılan bilûmum isterde kullanıl
mak ve Ekonomi ve Ticaret Vekâletince verilecek talimat gereğince küçük" sanat kooperatifle
rini fennî ve mekanik cihazlarla teçhiz etmek üzere bu koopetiflere kredi vermek maksadiyle 
toptan Halk Bankasına verilebilir). 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti 

Fasıl 422 '—- Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları 
Fasıl 423 — Trahumla savaş umumi masrafları 

Fasıl 424 — Zührevi hastalıklarla savaş umumi masrafları 
Fasıl 425 — Sıtma ile savaş umumi masrafları 

Kırtasiye, öteberi, aydınlatma, ısıtma 
Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon ücret ve masrafları 
Hizmetli giyeceği, 
Savaşla ilgili yayın masrafları, 
Hasta ve hizmetli yiyeceği. 
Her çeşit ilâç ve malzeme, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı, 
Fennî tesisat, makine, alet ve demirbaşlar, motorsuz vasıtalar satmalına ve onarması, 
Taşıma masrafları. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar, (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). 
İlân ücretleri. 
îşçi ücretleri ile îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
4871 sayılı Sıtma Savaşı Kanunu gereğince verilecek ikramiyeler. 
3958 sayılı Kanun gereğince açılacak kursların bilûmum masrafları 

Fasıl 427 — Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma. 
Basılı kâğıt ve defterler. 
Telefon ücret ve masrafları. 
Hizmetli giyeceği. • *' ' "'. ' • > . 
Hasta, öğrenci,hizmetli ve nöbetçi memurlar yiyeceği. 
Her çeşit ilâç, tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı. 
Fennî tesisat, makine, alet, demorbaş, motorsuz vasıtalar satınalrmı ve onarımı. 
Taşıma masrafları. 
10 000 liraya kadar olan onarmalar (kalorifer, havagazı, elektrik ve sair tesisat dâhil). 

•, tlân ücretleri. . 
îşçi ücretleriyle îş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatları. 



— R/33 — 
Muayene ve tedavi evlerine baş vura*ak fakir Jhastalara «erileeek ilâçların bedelleri. 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri. 
Talim ve tedris cihaz ve malzemesi. 
Şehir içi yol paraları, 
Bu müesseselerdeki öğrencilerin şehir içi ve tatbikat maksadiyle yapacakları seyahatlerde şehir

lerarası yql masraflariyle tatbikatla ilgili diğer masraflar, 
Muhtaç öğrencilere yerilecek harçlık, hastalanan öğrencilerin memleketlerine yollama, ölenle

rin-teçhiz ve. tekfin masrafları, 
îmtihan, tören ve diploma masrafları, 
Köy ebe okuluna getirilecek köylü öğrencilere ayda 3 yüz kuruşu.geçmemek üzere verilecek 

harçlıklar, 
özel kanunlarına göre-köy ebelerine ve sağlık memurlarına verilecek sağlık çantaları ile, sağ

lık gereçleri satınalma karşılığı, 
Fakir hastaların yol masrafları, 
Akıl hastaları ile cüzzamlılarm ve bunların muhafazasına memur edilenlerin yollukları, 

Fasıl 428 — Türkiye Otunhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi umumi masrafları 
Kırtasiye, döşeme, öteberi, aydınlatma, ısıtma, 
Basılı kâğıt ve defterler, 
Telefon ücret ve masrafları, ' 
Hizmetli giyeceği, 
Her çeşit ilâç ve malzeme ve tecrübe hayvanları mubayaası ve bakımı, 
Fennî tesisat, makine, alât, demirbaş, motorsuz; vasıtalar satınalma ve onarımı, 
Taşıma masrafları, 
Küçük onarmalar {kalorifer, havagazi, elektrik ve sair tesisat dâhil) 
Yayın masrafları, 
îlân ücretleri, 
tşçi ücretleri ille İş Kanunu^ gereğince ödenecek prim ve tazminatları, 
Artırma ve .eksiltme {komisyonlarında bulunacak belediye azaları.huzur ücretleri, 
Şehir içi yol paraları, 

Fasıl 483 — Ana ve çocuk sağlığı merk&zi 
427 nci fasıl formülü uygulanır. 

Fasıl 601 — Readaptasyon müesseseleri tesis ve işletme masrafları 
Vekâlet bu hizmeti, aynı gaye ile çalışan derneklere de bu fasıldan toptan tediyede bulunmak 

suretimle -gördürebılir. 



— R/34 — 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Fasıl 418 — Gümrük idareleri masrafları 
Kimyahaneler masraf lan ile dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, kimyagerlere yaptırılacak iş 

gömleği, 
Satmalmacak örnek bedelleri, 
Gümrük ambarlarında kaybolan eşya tazminatı, 
Gümrük tahsilat komisyonlarında bulunacak belediye azalarına Gümrük Kanununun 89 ncu mad

desi gereğince verilecek huzur ücretleri, 
Kaçak eşya ve hayvanlara! taşıma, bakma ve koruma masrafları, 
1918 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince satış komisyonlarında* bulunacak gayrimuvazzaf 

azalara ticaret ve sanayi odaları tüzüğü gereğince ödenecek huzur ücretleri. 
Bilirkişi ücretleri, 
Temizlik masrafları 
Bu tertipten ödenir. 

' ( > ' ' . . ' , * ' . ; '• " i v 

Tarım Vekâleti 

Fasıl 417 — Zirai savaş 
Fasıl 418 — Tarla ziraat ıslah, deneme, üretme, tecrübe işleri 

Fasıl 419 — Bahçe ziraati işleri bağcılık, sebzecilik, süs nebatları ve çay 
Fasıl 420 — îpekböcekçilik, tavukçuluk ve arıcılık işleri 

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 
işçi, usta ve ustabaşı gündeliği ve bunların yol masrafları ile İş Kanunu gereğince ödenecek 

prim ve tazminattan. ' 
Her nevi nakil masrafları. 
Motorsuz taşıtlar, iş hayvanı, yedek parçaları, gereç, muytabiye satmalma, imal ve onarma ve 

iaşe masrafları. 
inceleme, denetleme, temizleme ve yoketme masraflan. 
Kurum ve lâboratuvarları ıslah, tecrübe, üretme, damızlık hayvan ve koza satmalma ve bakım, 

gereç ve iaşe ve çeşitli tatbikat masrafları. •**••-
Kurumların tarla ziraati, 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 ve bakım masraflan. 

Hizmetlilerle (bürolarda çalışanlar hariç) zirai mücadele, zeytin, çay ve tarla işlerinde bilfiil 
çalıştırılan memur, müstahdem ve gündelikçilere verilecek iş elbisesi, ayakkabı, çdzme, portatif 
çadır, karyola ve cibinlik masrafları ;#ip.'••** 

Kadrolu tabip ve veteriner bulunmadığı ahvalde tabip ve veteriner vizite ücretleri ile koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve gereçleri bedeli, 

Yok edilecek ürünler, nebat ve parçalar için kanunlarına göre verilecek tazminat lüzumunda 
satmalmacak hastalıklı ve böcekli nebat ve parçalan ile zararlı böcek, yumurta, kurt, tırtıl kri
zalitleri bedeli (2906 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi) 

/ 
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393 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince domuz öldürenlere verilecek para mükâfatı 
Zararlı hayvanlarla savaş ödevini yaptığı sırada sakatlananlara ve ölenlerin ailelerine umumi 

hükümler dâhilinde İcra Vekilleri Heyetince belirtilecek sayıda yerilecek tazminat; yaralananların 
ilâç bedelleri ve yol masrafları 

örnek olacak işlerde çalışan köylülere 682 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince parasız verile
cek fidan, tohum masrafları 

Her*çeşit tabiî ve kimyevi gübre masrafları 
Zeytinliklerin temizlik, bakım ve ıslah masrafları 
Kauçuk bitkileri hammadde satmalma masraf lan 
2908 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yapılacak çırçırlama, ayırma, triyaj, ilaçlama, pa

muk tohumu satmalma, dağıtma, sulama ve varyete denemeleri masrafları 
1528 ve 3573 sayılı kanunlara göre bağ, bahçe ve zeytinliklerini fennî surette yapacaklara veri

lecek para mükâfatı, r 
Telefon kurma, konuşma ve onarma karşılığı, 
Kira bedeli, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Savaşla ilgili yayın masrafları, 
Sigorta, vergi ve resimler, 
Köy çayır ve meralarının ıslahı,' kurulacak yoncalık ve koruganlıkların hafriyat ekim, gübre

leme, tohum, hasat ve harman masrafları, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur hakları, 
İlân ücretleri, 

Fasıl 424 — Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler bakteriyoloji ve seram kurumları ve lâbo-
ratuvar kurma ve yönetim işleri 

fasıl 425 — Veteriner zootekni ıslah ve üretme işleri 
Fasıl 426 7 - Merinos isleri 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 yollukları, tş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar 
Her nevi makinelerin işletme masraf lan 
Damızlık, iş kesim, tecrübe, serum, aşı için hayvan, gereç, muytabiye, yem, nakil, imal, onarma 

nallatma ve nal imali uve benzeri masraf lan, 
Motorsuz taşıtlar, gereç, yedek parçalar satmalma ve onarma masrafları, 
Kurumların tarla ziraati, bağ, bahçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, sulama, kurutma, yol, 

kaldırım, köprü, kanal, cetvel, kuyu, çeşme, arteziyen, su, padök ve elektrik, havagazı ve kalorifer 
tesisatı yaptırma ve bakım masrafları, 

Kurum ve lâboratuvarlar, ıslah, tecrübe ve tatbikatlarına ait çeşitli masraflar, hastane ve dis
panserlere getirilen hasta hayvanlann ameliyat, tedavi, ilâç, barındırma, yemleme ve bakım mas
rafları, 

Seyis ve çobanların ve bakteriyoloji enstitüsü ve lâboratuvarları hayvan hastaneleri ve dispan
serleri aygır depoları, suni tohumlama ve sığır ıslah istaysonlan inekhaneler ve numune^ ağıllarmda 
çalışan hizmetlilerin beslenmeleri, barındınlmalan, bunlara ait çeşitli masraflar, 

Seyis, çoban ve hizmetlilerle veteriner mücadele, eneme, suni tohumlama ve iâboratuvar 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 koruyucu 
mahiyetteki sağlık malzeme ve gereçlerin bedeli, 

Veteriner sağlık ve Zootekni çantalan, bunlaraait her türlü malzeme ile portatif karyola ve çadır 
masraftan, 



Her nevi nakil masraftan, 
Telefon masrafları, 
Suni tohumlamada eneme ameliyatında koruma ve tedavi banyolarında aşılama, tohumlama, ilaç

lama ve bunlarla yapılan denemelerde ölen hayvanlar ve Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğin
ce öldürülen hayvanlar için 904, 1234 ve 4758 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminat, 

Organizasyon, suni tohumlama, kırkım, sağım ve banyo masrafları, 
Tapacağı primi ve 904 sayılı Kanun gereğince verilecek mükâfatlar ve aynı Kanunun 11 ve 15 

nci maddesi gereğince boğa tedarikinden âciz olan köylülere parasız damızlık verilmek üzere boğa 
satınâlma, nakil ve bakım masrafları, 

Yapağı primi ve 1703 sayılı Merinos Kanunu mucibince damızlık koyunun tedarikinden âciz 
olan köylülere parasız verilecek damızlık merinos koç ve koyunun satmalma masrafları, 

Hayvan yemi ziraatini teşvik etmek üzere merinos yetiştiricilerine 2582 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi gereğince parasız verilecek çeşitli tohumları satınâlma ve nakil masrafları, 

Kira bedeli, 
Hayvan hastalıkları ile mücadelede mahallen tedariki zaruri bulunan bilûmum dezenfekdan 

maddelerin satınâlma masrafları, 
Merinos damızlığı satınâlma, bakma ve dağıtma masrafları, 
Harita ve kadastro masrafları, 
Savaşla ilgili yayın masrafları, 
Sigorta vergi ve resimler, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
İlân ücretleri. 

Fasıl 429 — Küçük su ve gezici arteziyen işleriyle sulama istasyonları 
Küçük su organizasyonları kurulması ve bunlarla halkın özel teşebbüslerinin desteklenmesi kü

çük su mevzuu içine giren tesislerin yapılması, seylâplı küçük derelerin ıslahı, sulama şebekeleri
nin devrolunması ve işletme masrafları, 

Sulu ziraat deneme istasyonu olarak kurulacak müessesenin işletme ve idare masrafları, 
işçi, usta ve ustabaşı gündelikleri ve bunların yol masraflariyle İş Kanunu gereğince ödene

cek pipim ve tazminatlar, 
(Bürolarda çalışanlar hariç) tarla işlerinde bilfiil çalıştırılan memur, müstahdem ve gündelik

çilere verilecek iş elbisesi, ayakkabı ve çizme masrafları, 
Artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak belediye azaları huzur ücretleri, 
Hizmetle ilgili yayın masrafları, 
îlân ücretleri, 
Köylerde ve çiftçi tarlalarında yapılacak kimyevi gübre denemeleri ve teşmil işleri için satm-

alınacak her çeşit kimyevi gübreler ve diğer umumi masrafları. 

. » • > . . > • < ....... 



1952 
Yılı Bütçe Kanununun altıncı maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak (E) cetveline 
giren gider tertiplerinden idare edilen hizmetliler için Bakanlar Kurulu karariyle 

uygulanmış olan kadrolan gösteren cetvel 



BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı (lörevin! çeşidi 

" Hizmet 
Beheri süresi Tutarı 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Büyük Millet Meclisi ile Millî Sarayların 1952 yılı geçici hizmetliler ücreti (E) cetvelidir 

Am€fle 5 
2 
1 
1 

•115 
115 
110 
30 

12 
6 
12 
12 

Toplam 

6 900 
1 380 
1 320 
360 

9 960 

Millî Saraylar 

Maramgoz 1 200 1 200 

BAŞBAKANLIK 

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü Arşiv Ayırma Kurulunun 1952 malî yılı kadrosu 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren müteferrik hizmetliler 

203 öeçici hizmetliler üe- Eski metinler uzmanı (*) 
reti » telhise, isi (##) 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Ayırıcı 
Müeellit 

» yardımcısı 
Temizleyici 

2 
1 
4 
4 
4 
9 
8 
1 
1 
5 

300 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
175 
130 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

(*) Ferman, irade, maruzat, mühimme, telhis defterler ve kayıtlarını okuyup anlatma ve tarih, 
tura, mühür ve imzaları ve rumuzları tahvilde mümaresesi olanlar. 

(**) Hulâsa fişlerini tanzim edebilecek derecede siyakat, divani, divan kırması, talik, nesih, 
kufi gibi eski yazılardan bir veya birkaçını okuyabilenler. İcabında bu kadrolardaki ücretler kar
şılık gösterilmek suretiyle kadro ve ücretten daha aşağı ücretlerle memur çalıştırılabilir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

- 3 

Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutan 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

203 Geçici hizmetliler üc- Tasnif âmiri 
reti » » 

» kontrolörü 

Grup şefi 

1 
1 
1 
1 
2 
9 
8 
8 

400 
380 
350 
325 
300 
275 
250 
225 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Uzmanın' adı 

204 Yabancı uzman ve hiz- Merton V. Lindguist 
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

31 

1 8000 12 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Okulu ve Tapulama Kursu Yönetim ve öğretim Kurulu ile tapu arşivlerinin 
yenilenmesi işlerinde merkezde çalıştırılacakların 1.III.1952 den 28.11.1953 tarihine kadar kadroları 

MERKEZ 

Tapu ve Kadastro Okulu, Tapulama Kursu yönetim ve öğretim kadroları 

(Barem Kanununa tâbi kadrolar) 

203 11 Merkez geçici hizmet- Kurs mutemet ve kâtibi 
li'ler ücreti idare ımemuru 

öğretmen (**). 

1 
1 
20 
21 

200 
150 
160 
150 

12 
12 
12 
10 

2 400 
1 800 
36 000 
31' 500 

71 700 

(*) 3888 sayılı Kanuna göre saat hesabiyle ücret alacaklardır. Okul Temmuz ve Ağustos ay
larında tatil olduğundan 10 aylık kadroları, bu yılın diğer aylarına aittir. 

(**) Bu kadrolardan bâzıları yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre 1/3 veya 2/3 ücretle kullanılacak
lardır. 
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Uygulananı kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

Tutarı 
Lira K. 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

Daktilo 
Bahçıvan 
Bakıcı 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 
Çamaşırcı 
Arşiv ayırıcısı 

» figçisi 
Defterci 
Daktilo 
Takipçi 
Başciltçi 
Çütçi 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
2 
9 
2 
2 
2 
2 
8 
4 
12 
11 
8 
1 
1 
1 
1 
3 

125 
150 
90 
90 
90 
75 
75 
75 
250 
225 
200 
175 
150 
115 
100 
150 
150 
300 
150 
100 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

1 500 
1 800 
1 080 
1 080 
2 160 
8 100 
1 800 
1 800 
6 000 
5 400 
19 2001 
8 400 
21 600 
15 180 
9 600 
1 800 
1 800 
3 600 
1 800 
3 500 

117 300 

Tapulama Kursları Yönetim ve öğretim Kurulu ile tapu kayıtlarının çıkarılması işlerinde ve 
geçici arazi kadastrosu yargıçları mübaşirliklerinde illerde çalıştırılacakların 1. III. 1952 den 

28 .II. 1953 tarihine kadar kadroları 

tiler tapulama kursları yönetim ve öğretim kadroları 

(Barem Kanununa tâbi kadrolar) 

203 12 İller geçici hizmetli- Kurs müdürü 
ler ücreti Kurs mutemet ve kâtibi 

öğretmen (*#) 
» (•) 

1 
2 
2 
18 

250 
200 
150 
150 

12 
12 
12 
12 

3 000 
4 800 
3 600 
32 400 

43 800 

(•) 3888 sayılı Kanuna göre saat hesabı ile ücret alacaklardır. 
(*•) Bu kadrolardan bâzıları yıl içerisindeki ihtiyaçlara göre 1/3 veya 2/3 ücretle kullanüacak-

tır. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı öörevim çeşidi 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil 

Argiv fişçisi 
» » 
» » 

Çiltçi 
Mübaşir 

> 
Odacı 

Sayı 

müteferrik 

4 
24 
16 

1 
18 
14 
2 

Beheri 
Hizmet 
süresi 

Lira K. Ay 

müstahdemler 

175 
150 
100 
200 
90 
90 
90 

12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 

Tutan 
Lira K 

8 400 
43 200 
19 200 
2 400 

19 440 
12 600 
2 160 

107 400 
== =33 

• TOPRAK VS İSKAN İŞLERt GENEL MÜDÜRLÜÖÜ 

(Toprak ve iskân kursu) 

208 Merkez geçici hizmet- Kurs öğretmeni 
liler ücreti 

11 150 12 19 800 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

203 11 Kara K. geçici hizmet- Gnkur. İs. D. ile Kor., Yurtiçi 
liler ücreti bölge tnş. Ş. komisyonları için 

tısıyer 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

L 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
16 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
5 
2 
7 

r-f 

750 
625 
625 
625 
550 
550 
550 
500 
500 
350 
250 
250 

7 
12 
8 
7 

12 
6 
9 

12 
5 

10 
12 
10 

5 250 
120 000 

5 000 
4 375 

39 600 
3 300 
4 950 

18 000 
12 500 
7 000 

21 000 
2 500 
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Uygulananı kadıroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Kore Türk Silâhlı K. K. lığı 
içirî imam 
Gnkur. Ord. Bşk. lığı için tek-
nisiyen 

» » » 
Kara Kuvvetleri İs. D. ve 
Yurtiçi Bölge K. İnşaat ve 
Emlâk Md. lükleri için tekni-
siyen 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Sayı 

4 

26 
60 

1 
6 
5 
2 
1 

Beheri 
Lira 

500 

750 
625 

875 
750 
625 
350 
350 

K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 

11 
11 

7 
7 
7 
7 
6 

Tutarı 
Lira K 

24 000' 

214 500 
412 500 

6 125 
31 500 
21 875 
4 900 
2 100 

150 960 976 

203 12 Hava K. geçici hizmet
liler ücreti 

İnşaat teknisiyeni 2 
7 
5 
3 

625 
550 
500 
400 

12 
12 
12 
12 

105 000 
46 200 
30 000 
14 400 

17 105 600 

Hava K. K. hava meydan bek
çisi 22 90 15 840 

203 13 Deniz K. geçici hiz- Dz. K. is. Ş. ile inşaat şubesi 
metliler ücreti ve inşaat şubeleri için tekni-

siyen 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

2 
1 
1 
4 
2 
4 

750 
625 
550 
500 
450 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

18 000 
7 500 
6 600 

24 000 
10 000 
14 400 

14 81 300 
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Uygulananı kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi. 
Lira K. Av 

Tutan 
Lira K. 

203 14 

204 11 

Harita Genel Müdür
lüğü geçici hizmetliler 
ücreti 

Jeodezi öğretmeni 
Fotoğrametri » 
Muvazene » 
Astronomi » 
Matematik » 
Topografya ve plân öğretmeni 
Jeoloji öğretmeni 

Kara K. Yab. uzman Kara Harb Akademisinde ya
ve hizmetlilerle bunla- bancı uzman öğretmen 
ra yardımcı 
1in ücretleri 

persone-
Zeytinburnu Ağ. Bakım Tam. 
Fb. tarik uzmanı 
Amerikan Yardım Kurulu hiz
metlerinde tercüman 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

750 
750 
750 
750 
750 
750 
450 

950 

1 
1 

1 

3 
24 
35 
24 
1 
14 
8 

12 

1933 52 
2657 68 

1400 00 

651 00 
625 00 
574 00 
499 00 
450 00 
422 00 
350* 00 

G. 
3,12 
12-

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

ı 6 573 96 
31 891 44 

16 800 00 

23 436 00 
180 000 00 
241 080 00 
143 712 00 
5 400 00 
70 896 00 
33 600 00 

753 389 40 

Sv. Okulu binicilik uzmanı 1 2405 40 
G. 

6,12 15 394 00 

204' J2 Hava K. Yab. uzman Hava Harb Akademidride ya
ve hizmetlilerle bunla- bancı uzman 
ra yardımcı persone- Tercüman 
1in ücretleri 

4 1915 00 
3 650 00 

12 
12 

91 920 00 
23 400 00 

119 320 00 
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Uygulamamı kadroya ilişkili gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

204 13 

Sayı 

"Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

Tutan 
Lira K. 

Deniz K. Yafa. uzman 
ve hizmetlilerle bunla
ra yardımcı persone
lin ücretleri 

Naval tnstructor 
Seyir 
Makine 
D. S. A. 
Radar 
Topçuluk 
D. S. A. 
Dil 

uzmanı 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Başöğretmen 
Tercüman (Elek. 

» 
» 

(Mak. 
Tek.) 
Tek.) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
7 

20 

2677 41 
2568 41 
2259 40 
2259 40 
2259 40 
1597 65 
95» 50 

1597 65 
2009 65 
875 00 
875 00 
650 00 

12 
12 

•12. 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

32 128 92 
30 820 92 
27 112 80 
27 112 80 
27 112 80 
19 171 80 
11 502 00 
38 343 60 
48 231 60 
10 500 00 
10 500 00 
54 600 00 

337 137 24 

204 14 (Harita Gn. Md. Yab. 
uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

Fotoğraf - fotomekanik ve ba
sım uzmanı 1 1250 00 12 15 000 00 

İÇtŞLEBÎ BAKANLIĞI 

1952 yık Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi ile verilen yetkiye dayanüarak (E) cetveline giren gider 
tertiplerinden idare edilen hizmetliler için Bakanlar Kurulu karariyle uygulanmış olan kadrolar 

203 Merkez «geçici hizmetli-
ler ücreti 

Meslek kursu 

Müdür 
İdare âmiri ve mutemet 
öğretmen 
Konferans (*) 
Daktilo 

Kaymakamlık kurm 

Müdür 
öğretmen 
Konferans (•) 

1 
1 
9 

100 
1 

1 
1 

225 

150 
125 
150 

5 
150 

150 
350 

15 

12 
12 

9 
— 
12 

7 
7 

— 

1 800 
1 500 

12 150 
500 

1 800 

1 050 
2 4Ö0 
3 379 

(*) Bir kişinin vereceği konferans sayısı haftada dördü geçemez, 
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Uygulanan kadroya ilişkin 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gideı 

tdare, 
temet 

Görevin çeşidi 

Hizmetliler 

teksir memuru ve mu-
« 

'BftfctÖo 
Dağıtıcı 

Sayı 

1 
2 
1 

Beheri 
Lira K. 

275 
175 
150 

Hizjnet 
. süresi 
-. Ay 

7 
7 
7 

Tutan 
Lira K 

1 925 
2 450 
1 050 

Bu kadrolar içişleri Bakanlığınca lüzum görülen aylarda kulla-
»nılır. 

Muakkip 
Tasnifçi 

175 
150 

11 
6 

1 925 
1 800 

MALİYE BAKAlfLIÛI 

Kararname No. 3/M*22 

\ Ücretleri, t Maliye JBakanlığı 1952 yılı Bütçesinin (E), cetveline giren 203 ncü (geçici hizmetli-
ler,;üereti) bölümünün? 11 nci (Merkez geçici hizmetlileri ücreti) ile 12 nci (îller geçici hizmetli
leri ücreti),t«ıaddeleriûe konulan ödeneklerden verilmek, jjzere adı geçen Bakanlık emrinde çalış-
tımlacaklarajait ilişik eetvelde yazılı kadroların 1. I I I . 1952 tarihinden geçerli olmak üzere onan
ması Maliye Bakanlığının» 29 . I I I . 1952 tarihli ve 111111-1/5024 sayılı yazısı üzerine 5908 sayılı 
Kanunun 6-*ncı maddecine fgöre Bakanlar Kurulunca 3 .TV. 1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

203 11 Merkez geçici ,hizmet- Sayıcı 
lileri ücreti 

4 150 1 800 

203 12 iller geçici hizmetli-
Ieri-ücreti 

Fiş memuru i 250 12 3 000 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

10 

Oörevin çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

Tutarı 
Lira 

MİLLÎ EÖİTÎM BAKANLIĞI 

Yayım işleri 

203 11 Merkez geçici hizmet- Tashiıhçj 
'lileri ücreti Tashihçi (aynı zamanda dak

tilograf) 
Tasnifçi 
Tasnifçi (aynı zamanda dakti
lograf) 
Daktilograf ve dağıtıcı 

» » 
Daktilo (yabancı dil bilir) 

1 

1 
1 

•1 

1 
1 
1 

210 

210 
170 

170 
130 
115 
350 

Türk Ansiklopedisi Bürosunda çakştınlacaMar 

İdare memuru 
Kartograf 
Fi$ memuru 
Tasnif memuru 
Karşılaştırcı 
Daktilograf 

» 
Tashihçi 
Dağıtıeı 
Fotoğrafçı çırağı 
Odacı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

225 
225 
170 
150 
210 
145 
140 
150 
110 
100 
100 

Köy okulları ve enstitüleri inşaat işlerinde çalıştırılacaklar 

Bagteknisiyen 
Mimar 

İmam - hatip kursları 

203 12 tiler geçici hizmetlile- öğretmen 
r i ücreti » 

» 
» 

1 
1 

1 
6 

24 
23 

550 
475 

300 
200 
150 
150 

12 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
5 

2 520 

2 520 
2 040 

2 040 
1 560 
1 380 
4 200 

2 700 
2 700 
2 040 
l 800 
2 520 
l 740 
1 680 
1 800 
1 320 
1 200 
2 400 

6 600 
5 700 

50 460 

3 600 
14 400 
43 200 
17 250 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Savı 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

Tutan 
Lira 

Genel kütüphaneler tasnif işlerinde çahştırtfacaklar 

204 

\ 

• 

Tasnif şefi 
» memuru 
» » 
» » 

Y azıcı ve daktilo 
» » 
» » 

Mütehassıs müceilit 
Temizleyici 

1 
1 
6 
6 
4 
5 
2 
1 
1 

270 
210 
210 
175 , 
160 
130 
100 
160 
100 

İslâm Ansiklopedisi Bürosu memur ve hizmetlileri 
• * Piş memuru 

» » 
» » 

Odacı 

1 
2 
2 
1 

190 
175 
150 
110 

Köy okulları yapı işlerinde çalıştırılacak hizmetliler 

Yapı ve tesis teknisiyeni 
Makinist 
Yapı ustası ve kalfası 

» » 

1 
1 
3 
6 

Yetiştirme yurtlarında çalıştırılacaklar 

Yabancı uzman, öğret
men ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı per
sonelin ücretleri 

Makinist 
Bekçi 
Doktor 
Hastabakıcı 

Köy kadınları gezici kursları 

öğretmen 

Gazi Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 
» 
» 
» 

2 
4 
5 
3 

35 
5 

2 
1 
1 
1 

255 
225 
200 
175 

200 
150 
200 
120 

200 
200 

1500 
1000 
750 
700 

2 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
1 
1 

12 
12 
10 
12 

12 
6 

* 

6 
12 
12 
12 

540 
2 100 

15 120 
12 600 
7 680 
7 800 
2 400 
1 920 
1 200 

2 280 
4 200 
3600 
1 320 

3060 
2 700 

600 
1 050 

4600 
7 200 

10 000 
4 320 

84 000 
6 000 

264 940 

18 000 
12 000 
9000 
8 400 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Oörevin çeşidi 

öğretmen 

Beheri 
Sayı Lira K. 

1 350 
1 280 
1 250 . 

Hfzmet-
süresi 
Ay 

ı? 
12 
12 

Tutan 
Lira. 

4 200 
3 360 
3 000 

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü 

öğretmen 1 360 

Millî Kütüphhne 

Uzman 1 370 

12 

1.2 

4 200 

4 440 

Ankara Devlet Konservatuvarı ve Cumhurbaşkanlığı filârmonik Orkestrası 

Uzman 
» 
» 
» 

İstanbul Güzel Sanatlar 

Uzman 

Öğretmen 

» 
» 
» 

» 
» 

1 
1 
1 
o 
1 
2 
1 
t 
4 
1 
1 
1 
1 

İkademisi 

1 
1 
1 
1 

3440 
1850 -
2000 
1566 
1566 
1280 
i 280 
1260 
1000 
1000 
500 
200 
100 

1566 
700 
567 
100 

çalıştırılacaklar 

1 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
4 
1 

950 
800 
700 
650 
600 
525 
.500 
450' 
425 
40CT1 
375 

10 
2 
12 
12 
6 
12 
5 
12 
12 
6 
9 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

34 400 
3 700 

24 000 
56 376 
9 396 

30 720 
6 400 
15 120 
48 000 
6 000 
4 500 
2 400 
1 200 

18 792 
8 400 
6 804 
1 200 

11 400 
9 600 
25 200 
23 400 
28 800 
18 900 
18 000 

: 5 400-
5 100 
19 200 
4 500 
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Uygulananı kadroya, ilişkili 

tertibinin 
B. M. A d ı 

gider 

(»öreviıi' çeşidi Sayı 

H jsm*e<t 
Beheri süiresi Tutarı 
Lira K. Av Lira 

Teknik öğretim okuUortnda çdhştıntacaklar 

Uzman 1 
1 
1 
3 
1 
1 
l1 
2 
l 
1 

2000 
1800 
1700 
1200 
1200 
1200 
900 
450 
400 
330 

12 
12 
12 
7 
6 
12 
12 
12 
12 
12 

24 000 
21 600 
20 400 
25 200 
7 200 
14 400 
10 800 
10 800 
4 800 
3 960 

Ankara-Kürler Okulu ve- Yetiştirimi Ymrdm 

Uzman 1 350 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

12 4 200 

em 268 

Demiryolları ve Limanlar İnşaat Reisliğinin İ9S2 yüi (E) cetveli kadroları 

203 11' Merkez geçici hizmet
liler ttereti 

Merkez 

Hekim 
Teknisiyen 

İngilizce tercüman 
Dosya ve kayıt şefi > 
Dosya ve kayıt memuru 

» » » 
Dosya ve tasnif memura 
Arşiv memuru 
Depo memuru 
Pansumancı 
Şoför 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
2 

400 
700 
650 
626 
600 
500 
350 
220 
175 
150 
200 
220 
145 
250 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

4 800 
25 200 
7 800 
7 500 
7 200 
6 000 
4 200 
2 640 
2 100 
1 800 
2 400 
2 640 
1 740 
6 000 

17, 82 020 



14 
Üyguianaıö kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Oörevin çeşidi Savı 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Av 

Tutarı 
Lira K. 

Lvnumlar 

<Tekıüsiyen 
Kartograf 
Mavici 
ingilizce tercüman 
Dosya, ve kayıt memuru 

» •» » 

Dosya ve tasnif memura 

4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

700 
400 
200 
400 
225 
175 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

33 600 
4 800 
4 800 
9 600 
S 400 
2 100 
3 600 

13 63 900 

Yapı ve tmar İşleri Reisliği 1952 y%lı (E) cetveli kadroları 

Merkez 

203 11 Merkez hizmetliler tic- Derece 3 Y. Müh. Y. Mi. (tht. 
reti Mv.) 

Derece 3 Y. Müh. veya'Y. Mi. 
(îht.Mv.) (1) 
Derece 4 Y. Müh. veya Y. Mi. 
(tht. Mv.) 

Himneüüer 

Ba§teknisiyen 
Teknisiyen (2) 

» 

> (2) 
» (D 
» (2) 

(D 

Fennî tesisatçı 
» > (2) 
» » (1) 

» » (2) 

(1) 

1 

t 

1 

1 
2 
1 
6 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

750 

750 

550 

875 
750 
700 
625 
625 
550 
550 
500 
500 
450 
550 
550 
500 
370 
350 
325 
300 

12 

2 

12 

12 
10 
12 
12 
10 
2 
10 
12 
2 
12 
12 
10 
2 
12 
10 
12 
2 

9 000 

1 500 

6 600 

10 500 
15 000 
8 400 
45 000 
18 750 
3 300 
5 500 
12 000 
1 000 
5 400 
26 400 
5 500 

' 1 000 
8 880 
3 500 
7 800 
600 

(1) 1 . III. 1952 den itibaren muteberdir 
(2) 1 . V . 1952 den itibaren muteberdir. 
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Uygulananı kadroya ilişkili gider 

tertibinin 
B. M. A d ı 

> 

OÖrevin* çeşidi 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 
» » 

Bahçe teknisiyeni 
Büro şefi (1) 
tdar% memuru (2) 

» » 
Dosya ve tasnif memuru 

» » » 
» » » (2) 
» » . » 
» » » 
» » » 

Ambar memuru (1) 
Kayıt ve tesellüm memuru 
Daktilo (Yabancı dil bilmesi 
şart) 
Daktilo 

» 
Depo memuru 
Stirveyyan 

» 
•» 
» (2) 
» 
» 
» (2) 
» 
» 
» 
» 
» 

• * 

* 
> 

Tesisat sürveyyanı 
Su tesisatçısı 
Elektrikçi 
Puantör 
Şoför 
Orlacı 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

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

Beheri 
Lira K. 

275 
270 
250 
225 
400 
350 
350 
300 
300 
275 
250 
230 
225 
200 
250 
175 

250 
175 
150 
200 
275 
270 
250 
250 
225 
220 
220 
200 
190 
175 
165 
150 
140 
120 
105 
200 
225 
250 
220 
200 
100 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
2 

10 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
2 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K 

3 300 
3 240 
3 000 
2 700 
4 800 

700 
3 500 
3 600 
3 600 
3 300 
2 500 
2 760 
2 700 
2 400 

500 
2 100 

3 000 
2 100 
1 800 
2 400 
3 300 
3 240 
3 000 
2' 500 
2 700 
2 640 
2 200 

12 000 
13 680 

6 300 
9 900 
1 800 

.10 080 
2 880 
2 520 
2 400 
2 700 
3 000 
2 640 
4 800 
1 200 

(1) / . İ7Z. 1952 den itibaren muteberdir. 
(2) 1. V . 1952 den itibaren muteberdir. 
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Uygulamak kadaroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A fd ı 

Bekçi 

Görevim çeşidi 

* 

Sayı 

3 
14 

1 

Beheri 
Lira >K. 

150 
120 
100 

Hizmet 
-süresi 

Ay 

12 
12 
12 

Tutan 
Lkm ı K 

5 400 
20 160 

1 200 

Hava meydanları vnşatitı 

Teknisiyf 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

m 
(2) 

(D 
(2) ' 
(D 

.Ambar şefi 
» 

Dosya ve 
» 
» 

'. kayıt memuru 
» » 
» » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
İ 
1 
1 

130 

750 
750 
700 
'500 
625 
450 
400 
300 
250 
300 
250 
200 

12 
10 
12 
12 
2 

10 
2 

12 
12 
12 
12 
12 

9 000 
7 '500 
8 400 
6 000 
1 250 
4 500 

800 
3 600 
3 000 
3 600 
3 000 
2 400 

424 920 

Su İşleri Reisliği 1952 yılı (E) cetveli kadroları 

203 11 Merkez geçici hizmet
liler1 ücreti 

Teknisiyen 
» 
» 

Tetkik ve tahakkuk memuru 
Gön., ve T es. alma memuru 
Gönderme memuru 
İdare memuru 
Sürveyyan 

» 
Marangoz 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

750 
625 
325 
350 
175 
230 
230 
130 
1 5 
230 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 000 
7 500 
3 900 
4 200 
2 100 
2 760 
2 760 
1 560 
1 380 
2 760 

37 920 

(1) 1 . III. 1952 den itibaren muteberdir 
(2) 1 .V . 1952 den itibaren muteberdir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi Sayı 

Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutan 

Lira K. 

Demiryollar m Limanlar înşaat Reisliği 1952 yüt (E) cetveli kadroları 

Ta§ra 

203 12 İller geçici 
1er ücreti 

• 

hizmetli- Teknisiyen 
». 
» 
» 

Hekim 
Dosya ve kayıt memuru 

» » » 
» » » 

Malzeme ve depo memuru 
Sürveyyan 

» 
Sürveyyan 

» 
Santralci 

» 
» 

Ştrför 
» 
» 

Muhafız 

Limanlar 

Teknisiyen 
» 

Arşiv ve ayniyat memuru 
Teslim alma memuru 
Dosya memuru 
İngilizce tercüman 
Sürveyyan 
Şoftr 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

19 
12 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
7 

73 

8 
6 
5 
1 
5 
3 

16 
4 

700 
600 
550 
400 
400 
195 
175 
130 
250 
210 
200 
175 
150 
200 
150 
120 
230 
200 
175 
100 

700 
500 
250 
200 
250 
400 
200 
250 

12 
12 
12 
İ2 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

8 400 
14 400 
6 600 
9 600 
4 800 
2 340 
2 100 
1 560 
3 000 
5 040 
9 600 

39 900 
21 600 
2 400 
1 800 
1 440 
2 760 

12 000 
18 900 
8 400 

176 640 

67 200 
36 000 
15 000 
2 400 

15 000 
14 400 
38 400 
12 000 

48 200 400 
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Uygulanan: kadroya ilişkin gider Hizmet 

tertibinin Beheri süresi Tutan 
B. M. A d ı Görevim çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K, 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği 1952 yih (E) cetveli kadrolan 

Taşra 

203 12 iller geçici hizmetli- Derece 2 Y. Müh. veya Y. Mi. 
ler ücreti (îht. Mv.) 2 750 12 18 000, 

Derece 3 Y. Müh. veya Y. Mi. 
(îht. Mv.) 1 625 12 T 500 

Hi&metlMer 

Teknisiyen (\) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- (D 

Fennî tesisatçı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

Dosya re tasnif m#m.tam 
Daktilo 
Tesisat eürveyyanı 
Sürveyyan 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
Bekçi 

(D 
(D 
(D 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
7 
1 
1 
14 
1 
13 
1 
4 
1 
1 

700 
625 
625 
610 
575 
550 
500 
450 
300 
275 
250 
750 
550 
475 
425 
370 
325 
270 
175 
175 
220 
220 
200 
190 
175 
175 
165 
165 
140 
140 
120 
"200 
125 

10 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
12 

7 000 
7 500 
8 250 
6 100 
5 750 
5 500 
5 000 
4 500 
3 000 
2 750 
2 500 
9 000 
6 600 
5 700 
5 100 
13 320 
3 900 
6 480 
2 100 
2 106 
15 840 
2 640 
2 400 
15 960 
2 100 
1 750 
27 720 
1 650 
21 840 
1 400 
5 760 
2 400 
1 500 

(1) 1. V. 1952 den itibaren muteberdir. 
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Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Hizmet 
Beheri süresi Tutan 

Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Hava meydanları inşaatı 

Ttknisiyen 

Ambar şefi 

1 
2 
1 

.750 
700 
300 

12 
12 
12 

9 000 
16 800 
3 600 

82 268 010 

Su isleri Reisliği 1952 yxh (E) cetveli kadroları 

12 lU«r geçici hlımetlile- Tcknisiyen 
ri ücreti » 

Motor veya B. Maki. 
Tetkik ve tahakkuk memuru 
Mesaha memuru 
Sürveyyan 

Fidanlık memuru 
Marangoz 

1 
2 
4 
5 
14 
1 
1 
1 
3 
11 
15 
8 
1 
1 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
175 
175 
175 
150 
130 
115 
150 
200 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

' 12 
12 

9 000 
15 000 
26 400 
28 500 
67 200 
4 200 
2 100 
2 100 
6 300 
19 800 
23 400 
11 040 
1 800 
2 400 

68 219 240 

4585 sayılı Kanun gereğince açılacak yapı kalfa kursları müdür, 
cetveli kadrosudur 

203 12 tiler geçici hizmetliler 
ücreti 

Derece 11 Kurs müdürü 
Derece 13 öğretmen 
idare memuru 
Daktilo 
Odacı 

öğretmen 

8 200 
24 150 
8 100 
8 80 
8 70 

ve hizmetlilerin ( 

4 
4 
4 
4 
4 

6 400 
14 400 
3 200 
2 560 
2 240 

(E) 

56 28 800 

NOT : Bu kadroların işe başlama ve bitme günleri serbesttir. 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

Yabancı uzmanlar 1952 yıl% (E) cetveli kadrosudur 

. Demiryollar ve Limanlar inşaat Reisliği 

204 Yabancı uzman ve hiz- Uzman mühendis 1 1200 12 14 400 
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Yapı ve îmar fyen Reisliği 

Yabancı jeolog 1 1400 12 16 800 

Su İsleri Reisliği 

Yabancı jeolog 1 1500 12 18 000 

49 200 
•j, '' a ssa 

EKONOMİ VI TÎOARET BAKANLIĞI 

Bakanlar Kurulunun 16 .IV . 1952 günlü ve 14846 sayılı kararı örneğidir 

Ücretleri Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin (E) cetveline giren (203) ncü 
«Geçici hizmetliler ücreti» bölümünün 11 nci «Merkez geçici hizmetliler ücreti», maddesine konu
lan ödenekten' verilmek üzere, adı geçen Bakanlık emrinde çalıştırılacaklara ait ilişik cetvelde 
yazılı kadroların 1. I I I . 1952 - 28 . I I . 1953 tarihleri arasında geçerli olmak üzere onanması Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığının 4 . IV . 1952 tarihli ve 14-766/20416 sayı'lı yazısı ve Maliye Bakan
lığının 14. IV . 1952 tarihli ve 111112-4/5697 sayılı mütalâası üzerine 5908 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine göre Bakanlar »Kurulunca 16 . IV . 1952 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

- 20 -
Hizmet 

Beheri süresi Tutan 
Görevim çeşidi Sayı Lira K. Ay Lira K. 

Cumhurbagkafliı 
C. Bayar 



Uygulanan kadroya ilişkili gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

» 

Görevin) çeşidi Sayı 

Hizmet 
Beheri süresi 
Lira K. Ay 

Tutan 
Lira; 

Pamuk işleri etandardizasyonu işlerinde çalıştırılacak geçici hizmetliler kadro cetveli 

20a ıı Başeksper 
Eksper 

» yardımcısı 
» namzedi 
» yardımcı namzedi 

Tercüman 
Daktilo 
Odacı 

11 
60 
5 

75 
5 
2 
4 

38 

550 
400 
300 
250 
200 
625 
200 
100 

11 
7 
7 
4 
4 

11 
11 
7 

66 550 
168 000 
10 500 
75 000 
4 000 

13 750 
8 800 

28 600 

SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

373 200 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle bvfnhra yardtmct personelin ücretli kadroları 

l.lll. 195» tarihinden 28.11.1953 tarihine kadar 

Refik Saydam Merkez Hıfzımhha Müessesesi 

90# Yabancı azman ve Mz- Biyoloji imalât ve tetkikat §u- 1 1900 
metlilerle bunlara' yar- besi uzmanı 
dttncı personelin ücret
leri 

Ankara Numune Hastanesi 

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları 

Hemşire 2 300 

Sıtma savaşı 

Tercüman W 

12 22 800 

Şef makinist ve aletler tamir 
uzmanı 
Hariciye uzmanı 

1 
1 

700 
500 

12 
12 

8 400 
6 000 

12 

1» 

7 800 

9 0Q0 



te-
Uygulanan kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Görevin çeşidi 

Sağlık isleri 

Tercüman veya sekreter 
> » » 
» » » 

» » » 
» » » 
» » » 

Sayı 

6 
1 
2 

3 
4 
1 

Beheri 
Lira K. 

600 
600 
600 

600 
450 
350 

Hizmet 
suresi 

Ay 

12 
10 
3 

20 
12 
2 

as 

Tutarı 
Lira K 

43 200 
6 000 
3 600 

1 200 
21 600 

700 

129 700 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1. III. 1952 tarihinden geçerli kurs kadrosu 

11 203 Merkez geçici hizmet- Gümrük kursu öğretmeni (1) 
lileri ücreti Muhafaza kursu öğretmeni (1) 

11 Gümrük 
. 12 Muhafaza 

10 
10 

150 
150 

16 500 
7 500 

ıi-*r-.y 

TABIM BAKANLIĞI 

24 000 

203 11 Merkez geçici hizmet- Şifre, steno, daktilo 
liler ücreti 

1 300 12 3 600 

(1) 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ders basına 5 lira ücret verüecektir, 



Uygulanan kadroya ilişkin gider 
tertibinin 

B. M. A d ı 

23 

Görevin çeşidi Sayı 
Beheri 
Lira K. 

Hizmet 
süresi 

Ay 
Tutan 

Lira K. 

Su isleri 

203 12 îller geçici 
ücreti 

Teknisiyen 
Desinator 
Şoför 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Ziraat alet ve makineleri yatüi 

hizmetliler -öğretmen 
Makinist 
Aşçı 

> yamağı 
Hademe 

• ( D 

Zirai mücadele 

Baspilot 
Makinist 

Sulama işleri 

Teknisiyen 
Desinator 
Şoför 
Makinist 
Sulama ustası 

3 
1 
1 
2 
2 

kursları 

20 
30 
10 
10 
10 

1 
1 

10 
5 
6 
5 
5 

750 
500 
300 
450 
175 

150 
225 
170 
115 
85 

650 
450 

750 
500 
300 
400 
250 

12 
12 
12 
12 
12 

5 
5 
5 
5 
5 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

27 000 
6 000 
3 600 

10 800 
4 200 

15 000 
33 750 
8 500 
5 750 
4 250 

7 800 
5 400 

90 000 
30 000 
18 000 
24 000 
15 000 

Bakteriyoloji servisleri 

Baspreparatör 1 400 

Hayvan sağUk memurlart ve Nalbant Okulu 

Hayvan hastanesi operatörü 1 300 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin1 ücret
leri 

Neşriyat müdürlüğü 

Tercüman 1 540 

12 

12 

12 

4 800 

3 600 

6 480 

(1) Bu kadrolar i Haziran 1952 den geçerli olacaktır. 



24 
Uygulaaıaın kadroya ilişkin gider 

tertibinin 
B. M. A d ı Oörevin »çeşidi 

Sulama işleri 

Yabancı uzman (1) 
Yabancı usta 
Tercüman 

» 

Bakteriyoloji servisleri 

Seroloji, Virusi hastalıkları ve 
Şarbon uzmanı 

Sayı 

15 
1 
5 
5 

Beheri 
Lira K. 

1000 
750 
625 
550 

1950 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 

12 

Tutan 
Lira 

180 000 
8 520 

37 500 
33 000 

28 400 

(1) Tazminat karfûığl. 
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